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Voorwoord 
Vol trots presenteer ik u mijn onderzoek naar de implementatie van formatieve 
toetsing binnen de leerlijn Spaans in leerjaar 1 op De Nieuwste School.  

Afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier gewerkt aan mijn onderzoek in het 
kader van AOS. Mijn collega Monique Louwman heeft mij destijds geattendeerd op 
de mogelijkheden rondom docentonderzoek. Mijn dank daarvoor.  

Daarnaast wil ik graag mijn directe onderbouwcollega’s Sanne van Erp en Lotje van 
Vegchel bedanken voor hun bereidwilligheid alle tools uit te proberen in de lessen.  

Het uitvoeren van dit onderzoek was ook niet gelukt zonder alle leerlingen van 
leerjaar 1 van De Nieuwste School die met veel enthousiasme alle tools ondergaan 
hebben.  

Ook bedank ik graag de collega-onderzoekers van de maandagmiddaggroep voor 
hun feedback, steun, interesse en gezelligheid.   

Tot slot wil ik graag Kitty Leuverink en Rian Aarts bedanken voor alle zinvolle 
bijeenkomsten, waardevolle feedback en individuele begeleiding gedurende dit 
onderzoek.  

 

Veel leesplezier! 

 
	 	



4	
	

Inhoudsopgave: 
- Titelpagina          2 
- Voorwoord          3 
- Inhoudsopgave         4 
- Samenvatting         5 
- Inleiding          6 

 
- Hoofdstuk 1 Het praktijkprobleem      8 

§1.1 Het praktijkprobleem       8 
§1.2 Het onderzoeksdoel       9 
§1.3 De onderzoeksvraag en deelvragen     10 
  

- Hoofdstuk 2 De literatuurstudie       12 
§2.1 Deelvraag 1          12 
§2.2 Deelvraag 2          17 
§2.3 Deelvraag 3          21 
§2.4 Deelvraag 4         24 
 

- Hoofdstuk 3 De methode        29 
 

- Hoofdstuk 4 De interventie       31 
§4.1 Uitvoerige beschrijving van het ontwikkelde formatieve lesmateriaal  31 
§4.2  De opbouw van de lessen rondom formatieve toetsing  33 
§4.3 De praktische uitvoering van de interventie    35 
§4.4 De eindenquête voor leerlingen      36 
§4.5  De evaluatie met collega’s van de sectie Spaans   37 
 

- Hoofdstuk 5 Resultaten        39 
§5.1 Resultaten leerlingenquêtes n.a.v. elke tool    39 
§5.2 Resultaten eindenquête leerlingen     43 
§5.3 Resultaten interview experts Spaans     48 
 

- Hoofdstuk 6 Conclusie        50 
§6.1 Conclusie deelvraag 5       50 
§6.2 Conclusie deelvraag 6       53 
§6.3 Conclusie hoofdvraag       54 
 

- Hoofdstuk 7 Discussie en evaluatie & vooruitblik    58 
 

- Literatuurlijst          60 
- Bijlagen          62 

Bijlage 1 Lesplanning Tarea Final 5 ¡Mi instituto divertido!  63 
Bijlage 2 Uitgebreide beschrijving formatieve lesmomenten  71 
Bijlage 3 Voorbeeld vragenlijst leerlingen na elke tool   92 
Bijlage 4 Mindmaps Sanne en Lotje interview    94 



5	
	

Samenvatting 
Al jaren is de verwerking van feedback door leerlingen een terugkerend probleem. 
Docenten geven veel feedback op eindtoetsen en eindproducten, maar dit eindigt 
vaak direct in de papierbak. Daarnaast weten leerlingen vaak pas aan het einde van 
een thema of ze de kerndoelen beheersen en gaan ze door naar het volgende thema 
met een mogelijk kennishiaat. In dit onderzoek is er geprobeerd deze drie problemen 
aan te pakken.  

Door middel van literatuurstudie en een interventie is gekeken naar de manier 
waarop formatieve toetsing geïmplementeerd kan worden binnen de leerlijn Spaans 
voor leerjaar 1 op De Nieuwste School.   

Aan de hand van informatie uit publicaties van onder andere Dominique Sluijsmans 
& René Kneyber, John Hattie en Kim Schildkamp is een checklist samengesteld 
waaraan formatief toetsen moet voldoen, wil het op een goede manier 
geïmplementeerd worden in de leerlijn Spaans van leerjaar 1.  

Via deze checklist is een interventie uitgevoerd waarbij tien verschillende formatieve 
toetsactiviteiten zijn uitgeprobeerd en geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat zowel 
leerlingen als experts positief zijn over Kahoot, Spacerace, Edpuzzle, Quiz 
leesvaardigheid, Quick Writes en Bookwidget.  

Concluderend kan gezegd worden dat formatief toetsen zeker te implementeren is 
binnen de leerlijn Spaans van leerjaar 1, mits rekening gehouden wordt met een 
aantal aandachtspunten, waaronder het feit dat er geen cijfer gegeven wordt en het 
continu in het achterhoofd houden van het drieluik van belangrijke vragen (Wat is het 
doel? Waar sta ik? Hoe kom ik bij het doel?). Daarnaast moet er sprake zijn van 
directe feedback in leerlingtaal en moet er lestijd beschikbaar zijn om de feedback te 
verwerken tot concrete actiepunten. Dit laatste punt bleek gedurende het onderzoek 
ondergesneeuwd te zijn en is nog een echt aandachtspunt voor de toekomst. Tot slot 
moet de formatieve toetsing gedurende het thema plaatsvinden en moeten de 
activiteiten aansluiten bij de kerndoelen.  

Richting de toekomst zou het mooi zijn als de formatieve toetsing niet beperkt blijft tot 
leerjaar 1 maar dat het door de hele leerlijn van Spaans verwerkt wordt. Ook zou een 
bredere verspreiding van deze kennis richting andere (taal)docenten heel mooi zijn. 
Op naar een toekomst waarbij cijfers steeds meer vervangen worden door feedback! 
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Inleiding 
In deze inleiding wordt ingegaan op de aanleiding voor het onderzoek en de context 
waarbinnen het onderzoek plaatsgevonden heeft.  

Ik heb ervoor gekozen dit onderzoek uit te voeren omdat wij twee jaar geleden op De 
Nieuwste School (verder afgekort als DNS) Tabasco ingevoerd hebben als werkwijze 
voor Spaans. Bij deze werkwijze staat feedback hoog in het vaandel. In de praktijk 
merk ik echter dat dit niet altijd naar wens verloopt; leerlingen doen weinig met de 
feedback en er wordt vooral getoetst voor cijfers en niet voor ‘vooruitgang’. Ik ben 
juist op zoek naar een betekenisvolle manier van feedback geven en ontvangen.  

Daarnaast werk ik nu enkele jaren op DNS en ben ik toe aan een nieuwe uitdaging 
waarbij ik echt iets voor mezelf kan doen. Tijdens mijn afstuderen heb ik een 
actieonderzoek uitgevoerd over woordenschatverwerving en het doen van onderzoek 
sprak mij toen erg aan. Via AOS wordt het traject docentonderzoek aangeboden, 
waarbij docenten zichzelf verder kunnen professionaliseren middels het doen van 
onderzoek. Dit is voor mij de uitgelezen kans opnieuw onderzoek te doen.    

Concept van DNS 

Ik werk als expert Spaans op DNS. Op onze website (De Nieuwste School, z.d.) is te 
lezen dat wij een kleinschalige middelbare school voor mavo, havo en vwo zijn met 
een uniek onderwijsconcept. Bij dit concept staan Verwondering, Eigenaarschap en 

Het geleerde zichtbaar maken hoog in het vaandel. Leerlingen doen via hartsvragen 
(verwondering) nieuwe kennis op en delen dit onderling (geleerde zichtbaar maken). 
Ze zijn eigenaar van hun leerproces en geven zo richting aan hun eigen ontwikkeling 
(eigenaarschap). Ze worden hierbij begeleid door mentoren en experts. Mentoren zijn 
docenten die veel uren op de stamgroep (klas) staan en de leerlingen voornamelijk 
helpen in de ontwikkeling op het pedagogische en sociaal-emotionele vlak. De 
experts zijn de vakdocenten die de vakinhoud overbrengen.  

De stamgroepen in leerjaar één en twee zijn heterogeen; leerlingen met mavo-, 
havo- en vwo-niveau zitten gezamenlijk in de klas. In leerjaar drie wordt dit gesplitst 
naar een mavo-groep en een havo/vwo-groep. Vanaf de bovenbouw volgen 
leerlingen les in homogene groepen. 

Talenonderwijs op DNS 

DNS heeft ervoor gekozen naast Engels de talen Duits en Spaans aan te bieden. 
Spaans start in leerjaar 1 en Duits start in leerjaar 2. Alle leerlingen hebben elke taal 
twee klokuren per week. Aan het einde van leerjaar twee krijgen de leerlingen met 
mavoniveau de keuze door te gaan met Spaans of met Duits. In 4Mavo kunnen ze 
ervoor kiezen allebei de talen te laten vallen (afhankelijk van hun sectorkeuze). Voor 
de leerlingen van havo/vwo geldt dat zij aan het einde van leerjaar 3 een profiel 
kiezen, met al dan niet Spaans als keuzevak.  

Voor de leerlingen van havo/vwo beogen we dat ze aan het einde van de onderbouw 
(eind leerjaar 3) ERK1 niveau A2 beheersen en voor de leerlingen van mavo beogen 
																																																													
1	ERK	is	het	Europees	Referentiekader	voor	de	Talen,	een	vastgesteld	Europees	raamwerk	van	
niveauomschrijvingen	voor	moderne	vreemde	talen	
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we aan het einde van de onderbouw (eind leerjaar 2) een ERK niveau A1/2. Deze 
niveau-aanduidingen gelden voor alle vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en 
schrijven).   

De leerlingen doen gedurende een leerjaar een aantal eindopdrachten. Door middel 
van deze taken werken leerlingen aan de productieve vaardigheden (spreken en 
schrijven). Daarnaast krijgen leerlingen gedurende het jaar diverse kennistoetsen 
(woordenschat en grammatica) en vaardighedentoetsen (lezen en luisteren).  

Bij de moderne vreemde talen op DNS (Engels, Duits, Spaans) zijn doeltaal-voertaal, 
taaltaken, wikiwijs en ERK veel gehoorde begrippen. Ons doel is de lessen zoveel 
mogelijk in de doeltaal (de vreemde taal) aan te bieden, zodat de voertaal in de les 
als het ware de vreemde taal wordt. Hoe meer een leerling hoort in de vreemde taal, 
hoe meer hij hiervan onthoudt. Daarnaast is het uitvoeren van taaltaken een 
gemeenschappelijke deler. Leerlingen maken een praktische opdracht die dichtbij de 
belevingswereld ligt, waarbij zij de doeltaal moeten toepassen. De materialen voor 
deze taaltaken vinden zij op een wikiwijs (Wikiwijs, z.d.). Wikiwijs is een platform 
waar iedereen uit het onderwijsveld, van basis- tot universitair onderwijs, terecht kan 
voor alles over leermiddelen. Wikiwijs biedt een mix van open en gesloten (digitaal) 
lesmateriaal en professionaliseringsmateriaal over het gebruik en de toepassing van 
leermiddelen. Naast een kant-en-klare wikiwijs is het ook mogelijk zelf een wikiwijs te 
ontwerpen (een soort website). Voor Spaans hebben wij per leerjaar zo’n website 
(van Erp, van Kruijsbergen, Rutters, & van Vegchel, z.d.) ontwikkeld waarop alle 
materialen te vinden zijn. 	
 
Naast deze algemene taalonderwijsbegrippen, komt daar voor Spaans nog een heel 
belangrijk begrip bij, namelijk Tabasco (Kraus, et al., 2008). Op DNS wordt deze 
werkwijze met veel keuzevrijheid ingezet voor Spaans vanaf het eerste leerjaar. De 
opdrachten en lesmaterialen vinden leerlingen op de wikiwijs en de woordenlijst 
stellen we gezamenlijk in de lessen samen, met betekenisvolle woorden voor de 
communicatie in het Spaans. Deze werkwijze is verder uitgelegd in de eerste 
deelvraag van dit onderzoek. 
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Hoofdstuk 1  Het praktijkprobleem 
§1.1 Het praktijkprobleem 
Zoals beschreven in de inleiding, wordt er op DNS bij Spaans gewerkt volgens de 
principes van Tabasco. Deze werkwijze proberen we sinds twee jaar te 
implementeren binnen de leerlijn Spaans. Dit gaat met vallen en opstaan, maar de 
rode draad wordt steeds duidelijker. We lopen hierbij echter tegen drie zaken aan: 

A. De leerlingen maken gedurende het jaar diverse taken (tareas finales). Hierin 
laten ze hun kennis van de productieve vaardigheden zien (spreken en 
schrijven). Tijdens de lessen wordt hierop veelvuldig getraind door middel van 
korte opdrachten spreek- en schrijfopdrachten, woordenschatverwerving, 
grammatica-uitleg en lees/luisteropdrachten. Aan het einde van een thema 
leveren leerlingen hun tarea final in. Deze wordt beoordeeld via een rubric. 
Daarnaast maken ze een kennistoets over woordenschat en grammatica. Tot 
slot worden gedurende het jaar een aantal keren de receptieve vaardigheden 
getoetst via een leestoets en een luistertoets. 
Op alle toetsen en opdrachten krijgen leerlingen uitgebreid feedback en een 
beoordeling voor magister. Deze feedback gaat in de vorm van leertips, 
verbeteringen en uitnodiging voor het bezoeken van de helpdesk. In de 
praktijk zien we echter vaak dat een toets of rubric linea recta de papierbak in 
verdwijnt. Feedback wordt in uitzonderlijke gevallen bekeken, maar echte 
verwerking vindt niet of nauwelijks (zichtbaar) plaats. Dit is zonde van het werk 
van de expert en zonde van de leerontwikkeling die gemaakt had kunnen 
worden door de leerling.  

B. Op sporadische momenten worden er diagnostische toetsen afgenomen via 
de tool Google Forms. Leerlingen vullen een online toets in en ontvangen op 
hun e-mailadres de antwoorden van de toets. De praktijk wijst uit dat een 
aantal leerlingen de toets maken en af en toe vragen stellen over de 
antwoorden (als expert is het mogelijk de resultaten van de toetsen te 
bekijken). De vervolgstap vanuit de expert ontbreekt echter vaak. Of ik weet 
niet waar een leerling staat omdat de leerling de diagnostische toets niet 
maakt, of ik merk dat ik als expert onvoldoende in staat ben een volledige 
terugkoppeling te doen met de leerling die de toets wel maakt. De toets is 
vaak te uitgebreid, leerlingen zijn er lang mee bezig, of de planning van de les 
is te krap voor een uitvoerige bespreking. Met deze beperkingen zou ik graag 
aan de slag willen zodat de leerlingen de terugkoppeling krijgen die nodig is 
en weten wat ze als vervolgstappen kunnen gaan doen (herhalen, uitleg 
vragen, samenvatten, oefenen, verdieping etc).  
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C. Zodra een tarea final of een toets met een onvoldoende wordt beoordeeld, 
betekent dat overwegend dat de leerling de stof onvoldoende beheerst 
(uitzonderingen van black-outs daargelaten). Echter, de leerling gaat wel mee 
naar het volgende thema binnen de leerlijn. Natuurlijk is een groot deel van de 
lesstof cyclisch opgebouwd, zodat er veel herhaling aanwezig is, maar een 
leerling kan eigenlijk met een kennishiaat door naar het volgende thema. Het 
zou veel beter zijn als een leerling ruim voor de uitvoering van de tarea final of 
toets precies weet waar de zwakke punten / kennishiaten zitten, zodat hij dit 
kan verbeteren en het thema met een voldoende kan afsluiten. Dan beheerst 
de leerling voldoende basis voor het volgende thema. De vraag is echter hoe 
we dit kunnen bewerkstelligen.    

 

§1.2 Het onderzoeksdoel 
Middels dit onderzoek hoop ik nieuwe inzichten en nieuwe kennis op te doen over 
formatief toetsen en hoop ik de vertaling te kunnen maken naar de lespraktijk; een 
nieuwe invulling geven aan de toetsonderdelen / feedbackmanieren van de leerlijn 
van leerjaar 1 Spaans, waarbij wij blijven werken met de principes van Tabasco. 
Hierbij mag de nadruk steeds meer gaan liggen op formatieve toetsing. In de huidige 
lespraktijk krijgen leerlingen aan het einde van een thema een beoordeling voor een 
tarea final / toets en daarbij uitgebreide feedback. Deze feedback is in hun ogen 
wellicht ‘zinloos’ omdat het thema afgesloten is en de beoordeling niet meer 
verbeterd kan worden. Ik verwacht dat zij het cyclische van een taal niet (kunnen) 
zien en dus niet begrijpen dat dezelfde stof terugkomt bij een volgend thema. Dit wil 
ik graag aanpassen door tussentijds te checken en ze tussentijds feedback te geven, 
zodat ze weten waar ze staan voordat er een eindbeoordeling komt en zodat de 
experts ook weten waar de leerling tussentijds staat.  
In mijn ideale situatie weten leerlingen (en experts) bij elk onderwerp tijdig of ze dit 
beheersen of niet. Bij beheersing kan een leerling door met verdieping / verbreding. 
Leerlingen die een onderwerp lastig vinden, krijgen extra ondersteuning en optie tot 
herhaling of verlengde instructie. De bedoeling is dat feedback op deze manier meer 
gebruikt en verwerkt wordt in de (bij)sturing van het leerproces van de leerling (door 
de expert of door de leerling zelf). Ook hoop ik een aantal bruikbare 
lesactiviteiten/tools te ontdekken waarmee die feedback op een snelle, effectieve 
manier gegeven kan worden. Op dit moment gebruik ik al een aantal tools, maar ik 
wil graag een groter scala aan lesactiviteiten ontwikkelen, passend bij de diverse 
lesinhoud. Daarnaast moeten leerlingen de feedback als nuttig gaan ervaren (wat 
ook gebeurt, zodra er een keuze komt tussen verdieping en herhaling).  

Kortom, ik wil graag meer feedback tussentijds geven en daarvoor formatieve 
toetsing inzetten. Ik ga me in dit onderzoek dan ook focussen op formatieve toetsing 
als middel om feedback te geven en zo de leerlingen te helpen bij het vormgeven 
van hun leerproces.  
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§1.3 De onderzoeksvraag en deelvragen 
Naar aanleiding van het praktijkprobleem, heb ik de volgende hoofdvraag voor dit 
onderzoek geformuleerd: 

Hoe kan formatieve toetsing geïmplementeerd worden binnen de leerlijn Spaans 
voor leerjaar 1 op De Nieuwste School? 

 

Het beantwoorden van deze hoofdvraag zal gebeuren in drie delen: 
Deel 1 – Hoofdstuk 2: Literatuurstudie (deelvraag 1 t/m 4) 
Deel 2 – Hoofdstuk 3 en 4: Interventie in de lespraktijk 
Deel 3 – Hoofdstuk 5 en 6: Evaluatie van de interventie (deelvraag 5 & 6) 
 

 

De deelvragen voor deel 1, de literatuurstudie, zijn: 

1. Hoe werkt Spaans op DNS in leerjaar 1? 
In deze deelvraag wordt de onze werkwijze volgens de ideeën van ‘Tabasco’ 
verder uitgelegd. Ook schets ik het huidige toetsbeleid binnen Spaans voor 
leerjaar 1. Het antwoord op deze deelvraag geeft inzicht in de huidige manier 
van formatief en summatief toetsen bij Spaans DNS.  

2. Wat is formatief toetsen? 
De term ‘formatief toetsen’ komt regelmatig terug in dit onderzoek. In deze 
deelvraag wordt uitgelegd wat formatief toetsen is en wat de verschillen en 
overeenkomsten zijn tussen formatief en summatief toetsen.  

3. Wat zijn de randvoorwaarden om formatief toetsen in de praktijk op DNS bij 
Spaans in leerjaar 1 te brengen?  
Wat is er nodig om formatief toetsen goed in de praktijk te kunnen brengen? 
Het resultaat van deze deelvraag is een overzicht van randvoorwaarden die 
nodig zijn om formatief toetsen echt toe te kunnen passen. Door hier inzicht in 
te krijgen, wordt het zichtbaar of formatief toetsen bij Spaans op DNS haalbaar 
is.  

4. Welke lesactiviteiten / praktijkwerkvormen kunnen toegepast worden om 
leerlingen formatief te toetsen?  
Deze deelvraag levert een overzicht op van diverse werkvormen die ik in de 
les kan inzetten om leerlingen formatief te toetsen. Deze werkvormen zijn de 
basis voor de interventie, waarbij ik concrete vormen ga toepassen in de 
praktijk.  

 

Deel 2 van dit onderzoek, de interventie, bestaat uit het ontwikkelen en uitproberen 
van diverse lesactiviteiten / tools / praktische werkvormen. Aan de hand van de 
resultaten uit deelvraag 3 en 4 ga ik concreet materiaal ontwikkelen om leerlingen 
formatief te toetsen. Deze materialen gaan mijn collega’s en ik (de sectie Spaans 
onderbouw) uitproberen in de lessen.  
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Tot slot evalueer ik in deel 3, de evaluatie van de interventie, de gedane acties.  

De deelvragen voor deze evaluatie zijn: 

5. Is het formatief toetsen werkbaar gebleken voor leerlingen binnen DNS 
leerjaar 1? 
Middels deze deelvraag ga ik uitzoeken of de leerlingen daadwerkelijk inzicht 
hebben gehad in hun leerproces en of de ontwikkelde materialen bruikbaar 
waren.  

6. Is het formatief toetsen werkbaar gebleken voor experts binnen DNS? 
In deze deelvraag ga ik bepalen of de ontwikkelde materialen bruikbaar zijn 
gebleken voor collega’s en of ze dus een vaste plaats gaan krijgen binnen de 
leerlijn Spaans.  
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Hoofdstuk 2  De literatuurstudie 
In dit hoofdstuk geef ik antwoord op de deelvragen behorende bij de literatuurstudie.  

De deelvragen zijn: 

1. Hoe werkt Spaans op DNS in leerjaar 1? 
2. Wat is formatief toetsen? 
3. Wat zijn de randvoorwaarden om formatief toetsen in de praktijk op DNS bij 

Spaans in leerjaar 1 te brengen?  
4. Welke lesactiviteiten / praktijkwerkvormen kunnen toegepast worden om 

leerlingen formatief te toetsen?  

 

§2.1 Deelvraag 1 - Hoe werkt Spaans op DNS in leerjaar 1? 
Bij de beschrijving van de werkwijze van DNS voor Spaans in leerjaar 1 komen twee 
onderdelen aan bod, namelijk onze werkwijze gebaseerd op de ideeën van ‘Tabasco’ 
en onze huidige toetssituatie.  

 

Lesmethode volgens de ideeën van Tabasco 

Op DNS hebben we er twee jaar geleden voor gekozen voor Spaans te gaan werken 
met de principes van Tabasco. De afkorting Tabasco staat voor TAsk BAsed SCHool 
(SLO, 2006), waarbij uitgegaan wordt van de basisprincipes van natuurlijke 
taalverwerving en taakgericht leren. Wij volgen op DNS bij Spaans deze filosofie 
waarbij we zelf alle materialen ontwikkelen. We werken met betekenisvolle taken 
waarbij leerlingen via diverse bronnen de juiste input krijgen voor de uitvoering van 
deze taken. Voorbeelden van bronnen zijn filmpjes op internet, leesteksten uit 
tijdschriften en samenvattingen van grammatica via de expert. De leerlingen krijgen 
geen kant-en-klare woordenlijst, maar maken deze gedurende het thema met de 
stamgroep waarin zij zitten. Dit zorgt ervoor dat de woordjes die ze moeten leren uit 
de praktijk komen en nuttig zijn voor de uitvoering van de taak.  

Elk thema start met de uitleg van de Tarea Final (de eindtaak). In het eerste jaar 
behandelen we thema’s zoals ‘ik’, ‘mijn familie’, ‘eten en drinken’ en ‘mijn school’. De 
uitvoering van de taak is een praktische aangelegenheid die individueel of in 
groepsverband plaatsvindt. Leerlingen maken een Spaans filmpje, schrijven een 
menukaart, houden een kort gesprekje in het restaurant of maken een fotostrip. De 
productieve vaardigheden (spreken en schrijven) staan hierbij centraal. De 
receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) komen aan bod in de lessen en de 
taalfitness die de leerlingen doen. Via fitness trainen zij hun vaardigheden en hun 
kennis van de Spaanse taal. Dat kan het lezen van een tekst zijn, het maken van een 
luisteropdracht of het drillen van grammatica en vocabulaire. Alle lesinput vinden 
leerlingen terug op onze Wikiwijs; een speciale website waarbij wij als experts de 
content invullen en waar leerlingen alle materialen, opdrachten en informatie vinden 
over ons vak.  
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Een korte periode voorafgaand de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht doen 
de leerlingen een ‘generale’. De ‘generale’ is onderdeel van de principes van 
Tabasco; een laatste check om te zien waaraan nog gewerkt moet worden via fitness 
voordat de uitvoering plaatsvindt. De leerlingen doen een generale repetitie waarbij 
ze elkaar onderling feedback geven op ideeën, opmaak en Spaanse taal. Als input 
voor deze generale gebruiken ze de rubric; het beoordelingsmodel waarmee de 
expert het eindproduct gaat beoordelen. Naar aanleiding van de ontvangen feedback 
kunnen leerlingen hun product optimaliseren. Als afsluiting van het thema volgt de 
uitvoering waarbij de leerlingen het geoptimaliseerde eindproduct inleveren of 
presenteren.  

Na afloop van een thema maken de leerlingen een kennistoets om te kijken of ze alle 
stof goed beheersen. Het draait hier niet alleen om de Spaanse taal die zij actief in 
de Tarea Final gebruikt hebben, maar ook om de overige input die zij gedurende het 
thema gehad hebben. Zij laten bijvoorbeeld qua huisdieren de hond actief 
terugkomen in hun poster, maar ze dienen ook andere dieren te kennen, om iemand 
anders met bijvoorbeeld een kat te kunnen begrijpen.  
Ter voorbereiding op deze kennistoets bekijken leerlingen de checklist die ook op de 
wikiwijs staat. In deze checklist vinden zij alle lesdoelen van het thema (ik kan…). De 
checklist is opgesteld in de vorm van een afvinklijst. Zodra een leerling een 
onderwerp beheerst, kan hij dit afvinken. Op deze manier weet de leerling hoe hij 
ervoor staat en wat hij nog moet doen voor het thema. Ook vindt hij daar de bronnen 
waarin hij met het specifieke onderwerp kan oefenen. Deze bronnen verwijzen terug 
naar de wikiwijs. Tot slot heeft de leerling de mogelijkheid een D-toets via Google 
Forms te maken om te zien welke onderwerpen hij nog niet beheerst.  

Het verschil tussen tabasco en reguliere taalverwerving is dat leerlingen bij ons 
starten met een eindtaak; een duidelijk einddoel waar zij naartoe gaan werken. Bij 
reguliere taalverwerving wordt vaak divers materiaal aangeboden en maken 
leerlingen als afronding een taaltaak. Ook krijgen leerlingen bij regulier onderwijs een 
woordenlijst die zij moeten leren. Bij onze methode wordt de lijst gedurende het 
thema samengesteld. Tot slot gebruikt DNS geen lesboeken en wordt het materiaal 
door de experts ontwikkeld. Hierdoor worden veel actuele bronnen en digitale 
middelen ingezet.  

Huidige toetssituatie Spaans leerjaar 1 
Aangezien dit onderzoek over (formatieve) toetsing gaat, heb ik ervoor gekozen de 
huidige toetssituatie verder te specificeren. Hieronder staan alle toetsactiviteiten die 
in dit schooljaar plaatsvinden in leerjaar 1 bij Spaans. Er is onderscheid gemaakt 
tussen activiteiten met een beoordeling in magister voor leerlingen, ouders, mentoren 
en directie en activiteiten die niet voor een beoordeling zijn, maar waarin leerlingen 
wel ‘getoetst’ worden.  
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Toetsactiviteiten met een beoordeling in magister: 

- Tareas Finales > Gedurende het jaar doen de leerlingen diverse Tareas 
Finales (eindopdrachten). Bij deze opdrachten werken ze individueel of in 
groepjes van wisselende samenstelling. Het is een creatieve, open opdracht 
waarbij de productieve vaardigheden centraal staan. Leerlingen worden hierbij 
beoordeeld op taalopbrengst (woordenschat, grammatica, communicatie, 
boodschap, spelling, uitspraak etc.) en op vormgeving (creativiteit, 
verzorging). In de bijbehorende rubric (beoordelingsmodel) wordt inzichtelijk 
gemaakt hoeveel punten leerlingen kunnen ‘scoren’ voor een bepaald 
onderdeel. Uiteindelijk vormen alle punten samen een beoordeling in de vorm 
van Onvoldoende, Voldoende, Ruim Voldoende of Goed (O-V-RV-G). 
Leerlingen krijgen in deze opdrachten veel vrijheid zodat ze zelf kunnen 
bepalen welke kennis ze laten zien.  

- Kennistoetsen > De kennistoetsen zijn schriftelijke toetsen waarin 
woordenschat en grammatica getoetst worden. Leerlingen krijgen diverse 
opdrachten waarin een zekere mate van toepassing van de leerstof verwacht 
wordt. Deze verwachting is verschillend voor het werkniveau 
(mavo/havo/vwo). Hoe hoger het niveau, hoe hoger het abstractieniveau van 
de toepassing. Dat is terug te zien in het type opdrachten. Bij mavo wordt 
woordenschat bijvoorbeeld getoetst in een matchopdracht. Havo dient de 
woordenschat in te vullen in zinnen (kiezen uit een aantal woorden) en deze 
woorden naar het Nederlands te vertalen. Vwo krijgt meer woorden dan 
zinnen en moet deze woorden naar het Spaans vertalen. De kennistoetsen 
worden beoordeeld met een O-V-RV-G, aan de hand van het aantal 
gescoorde punten.  
De kennistoets wordt ruim van tevoren aangekondigd en leerlingen weten 
welke leerstof getoetst wordt. Het specifieke doel van een dergelijke toets is 
het checken of de leerling individueel de kennis beheerst (Tareas finales zijn 
vaak samenwerkingsopdrachten waarbij ‘meeliften’ soms lastig te controleren 
is). Daarnaast werkt de kennistoets als ‘de stok achter de deur’ zodat 
leerlingen een bepaalde basiskennis van woordenschat en grammatica 
ontwikkelen.   

- Leestoetsen > Ook de leestoetsen zijn schriftelijke toetsen. Dit zijn echte 
vaardigheden-toetsen met diverse teksten op A1 niveau waarbij leerlingen 
laten zien in hoeverre de leesvaardigheid binnen de Spaanse taal ontwikkeld 
is. In leerjaar 1 is voornamelijk woordenschat hierbij een belangrijke factor. 
Ook maken leerlingen kennis met leesstrategieën. De leestoetsen zijn 
verschillend per werkniveau van de leerling. Het verschil tussen 
mavo/havo/vwo wordt voornamelijk gemaakt in lengte tekst en type vragen. 
Het doel van de leestoets is inzichtelijk krijgen in hoeverre de leerling 
bepaalde basisvaardigheden (kan informatie uit een tekst halen etc.) rondom 
lezen ontwikkeld heeft gedurende het jaar. De leestoets wordt tweemaal per 
jaar afgenomen (twee verschillende toetsen). De eerste toets vindt plaats in 
periode twee en de tweede toets vindt plaats in periode drie.  
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- Luistertoetsen > De luistertoetsen lijken sterk op de leestoetsen qua opbouw 
en doel. Leerlingen horen diverse luisterfragmenten en zien diverse filmpjes 
waarover zij op werkniveau vragen beantwoorden. Deze toetsen worden 
tweemaal per jaar afgenomen in dezelfde periodes als de leestoetsen en 
hebben als doel te zien hoever leerlingen de basisvaardigheden rondom 
luisteren (informatie selecteren etc.) ontwikkeld hebben.  

- Leesdossier > Aangezien de stamgroepen in leerjaar één heterogeen zijn, is 
differentiatie erg belangrijk. Een van de vormen van differentiatie die wij 
toepassen is tempodifferentiatie. Wij gaan ervan uit dat een leerling van mavo 
langer de tijd nodig heeft om de basisstof onder de knie te krijgen, in 
vergelijking met een leerling van havo of vwo. Aangezien de basisstof 
gebaseerd is op mavo, hebben havo en vwo extra uitdaging en verdieping 
nodig. Daarnaast is het ERK-niveau van leerlingen van havo en vwo aan het 
einde van de onderbouw hoger dan die van mavo. Deze verdieping en 
uitbreiding van het basisniveau aangeboden in de vorm van een leesdossier. 
Leerlingen kiezen uit een heel scala aan tijdschriftartikelen een aantal teksten 
waarbij zij inhoudelijke vragen beantwoorden. Hiermee wordt de 
leesvaardigheid en woordenschat getraind en uitgebreid. Na de inhoudelijke 
vragen maken zij een aantal toepassingsopdrachten waarbij ze productief aan 
de slag moeten. Ze gebruiken hiervoor de input uit de opdracht en verwerken 
dit tot nieuwe Spaanse tekst. Op deze manier wordt hun woordenschat 
verrijkt, iets wat bijdraagt aan een hoger eindniveau aan het einde van de 
onderbouw.  
De leerlingen leveren het leesdossier in voor een ‘eerste ronde’ en ontvangen 
hierop feedback. Deze feedback verwerken ze tot een uiteindelijke versie 
waarop zij beoordeeld worden middels een voldaan / niet voldaan.  

 

 

Toetsactiviteiten zonder beoordeling in magister: 

- D-toetsen > De leerlingen krijgen gedurende het jaar een aantal d-toetsen. Dit 
zijn diagnostische toetsen waarbij de leerling zelf checkt hoe ver hij is met de 
aangeboden stof. Dit kunnen toetsen zijn over woordenschat en grammatica. 
Vaak worden deze d-toetsen aangeboden richting het einde van het thema, 
zodat leerlingen goed voorbereid de kennistoets kunnen maken. Het doel van 
een dergelijke d-toets is inzicht in de actuele kennis van het onderwerp voor 
zowel leerling als expert. De tool die ingezet wordt is ‘google forms’ (gratis 
online software om enquêtes mee af te nemen) waarbij leerlingen via de tool 
‘flubaroo2’ hun resultaten (goed & fout) terugzien via een email. De expert 
ontvangt een spreadsheet waarop te zien is hoe een leerling voor een 
bepaalde vraag scoort.  

 

																																																													
2	Via	Google	Forms	kan	je	een	spreadsheet	maken.	Via	de	optie	‘flubaroo’	kan	je	de	gegevens	in	deze	
spreadsheet	analyseren.	
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- Kahoot! (Kahoot, z.d.) > Naast de d-toetsen wordt het online quizprogramma 
Kahoot vaak ingezet. De expert ontwerpt een quiz over een specifiek 
onderwerp. Leerlingen loggen met een device in en maken gezamenlijk in de 
klas de quiz. Nadeel is dat leerlingen elkaars antwoorden kunnen ‘afkijken’. 
Voordeel is dat je via een leuke, enthousiasmerende tool toch een redelijk 
inzicht heb in de actuele kennis van leerlingen.  
Het is een handige manier van korte ‘check’ en het is een leuke afwisseling in 
de les.  

- Feedback op leesdossier > Tot slot maken de leerlingen van havo/vwo een 
leesdossier. Ze krijgen hierop feedback van de expert. Aan de hand van deze 
feedback (bijvoorbeeld: niet alles is beantwoord, let op de spelling van de 
zinnen, het antwoord bij de leestekst klopt niet, kijk nog eens in de 
woordenlijst, voeg een werkwoord toe aan je zin) herzien de leerlingen hun 
leesdossier en leveren ze de uiteindelijke versie in voor een beoordeling.  

- Generale > Voorafgaand aan de uitvoering van de Tarea Final hebben de 
leerlingen in de les een ‘generale’; een laatste moment van feedback van 
medeleerlingen en expert. Ook vullen ze over zichzelf de rubric in (die de 
expert gebruikt als beoordelingsmodel). Aan de hand van deze ‘score’ krijgt de 
leerling voor zichzelf inzichtelijk of hij het eindproduct zou ‘halen’.  ‘ 

- Overig > De leerling kijkt op een aantal manieren zelf hoe ver hij is. Daarvoor 
gebruikt hij in de les/thuis de checklist waarin hij afvinkt welke onderdelen hij 
beheerst. De overige onderdelen behoeven nog training. In de checklist vindt 
de leerling vervolgens de plaatsen waar hij oefenmateriaal kan vinden. Met dit 
oefenmateriaal taalfitnesst de leerling zijn kennis, zodat hij zich verbetert in het 
onderwerp. Tot slot ontvangt de leerling tijdens de generale feedback van 
medeleerlingen over het gemaakte product. Aan de hand van deze feedback 
weet de leerling waaraan hij nog moet werken.  

 

Kortom, in de huidige leerlijn van Spaans van leerjaar 1 zijn diverse vormen van 
toetsing en feedback verwerkt. Eigenlijk is deze tweedeling al een tweedeling van 
summatief toetsen en formatief toetsen; twee begrippen die erg belangrijk zijn in dit 
onderzoek. Daarom worden zij in de volgende deelvraag verder onder de loep 
genomen.  
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§2.2 Deelvraag 2 - Wat is formatief toetsen? 
In deze deelvraag staan twee begrippen centraal: formatief toetsen en summatief 
toetsen. Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen inhouden en hoe zij zich tot 
elkaar verhouden. Tot slot neem ik de huidige toetssituatie zoals beschreven bij 
deelvraag 1 nogmaals onder de loep door de diverse activiteiten in te delen in 
vormen van formatieve toetsing en vormen van summatieve toetsing.   
 
In de internationale literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen formatieve en 
summatieve toetsing door een tweetal begrippen: Assessment OF learning 
(summatief) en assessment FOR learning (formatief) (Leraar24, 2013).  
 
Formatief toetsen – Assessment FOR learning 
Volgens de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (z.d.) is formatief toetsen “toetsing die 
betrekking heeft op de voortgang van het leerproces van een student (toetsing met 
een diagnostische functie c.q. feedback-functie)”. Het draait hierbij dus om toetsing 
zonder beoordeling, met als doel inzicht te verschaffen over de actuele kennis en 
vaardigheden van de leerling. Het doel van formatieve toetsing is samen te vatten in 
twee vragen: Waar sta je nu en wat heb je nodig om het leerdoel te behalen? 
 
Feedback geven aan de leerling is het belangrijkste aspect bij formatieve toetsing. 
De website Onderwijsvanmorgen (Conradi, 2015) geeft aan dat deze feedback zo 
snel mogelijk na de toets gegeven moet worden; dan is de kennis nog vers en leren 
ze er meer van. Daarnaast is het belangrijk de leerling zelf te laten nadenken en de 
feedback te verpakken in wedervragen zodat de leerling gestimuleerd wordt zelf na 
te denken over zijn antwoorden. Ook is het belangrijk niet alleen de ‘verbeterpunten’ 
te noemen, maar ook zeker te benoemen wat de leerling goed gedaan heeft. De 
feedback dient constructief te zijn en de leerling moet de ruimte voelen vragen te 
kunnen stellen over de feedback, zodat het duidelijk is waaraan hij kan werken om 
zichzelf te verbeteren.  
 
Volgens Leraar24 (2013) wordt formatieve toetsing wordt vooral ingezet om een 
voortgangscontrole te doen; waar staat de leerling en wat is nog nodig om tot het 
einddoel te komen? Deze informatie is niet alleen uitermate nuttig voor docenten, 
maar juist ook voor de leerling zelf! Daarnaast wordt het door docenten ingezet om 
het lesgeven bij te sturen naar aanleiding van ondervonden moeilijkheden door de 
leerlingen. Als tijdens een formatieve toets ontdekt wordt dat leerlingen de 
tegenwoordige tijd in het Spaans niet begrijpen, kan de docent de lesactiviteiten 
aanpassen en inrichten rondom die tegenwoordige tijd, zodat leerlingen het daarna 
wel begrijpen.   
 
Kortom, formatieve toetsing is toetsing die draait om het geven van feedback, aan de 
docent en aan de leerling, over de huidige stand van zaken omtrent de kennis en 
vaardigheden van de leerling.  
 
Summatief toetsen – Assessment OF learning 
Summatieve toetsen zijn toetsen en overhoringen voor een cijfer, aldus Hans van 
Leeuwen op de website Onderwijsmaakjesamen (2016). Een summatieve toets is 
een meetinstrument om een periode af te sluiten en te bepalen wat er tot dan toe 
geleerd is. De leerling wordt de maat genomen; in hoeverre wordt de behandelde 
stof beheerst? Er wordt teruggekeken en niet inhoudelijk op antwoorden ingegaan.  
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Voorbeelden van summatieve toetsen zijn kennistoetsen, eindopdrachten en 
natuurlijk de Cito Eindexamens. Bij al deze toetsen draait het om het resultaat en niet 
om de weg er naartoe. Als een leerling niet het gewenste minimale resultaat behaalt, 
‘zakt’ hij voor het onderdeel. Er is geen terugkoppeling naar leerlingen over wat nog 
te doen om het wel te halen.  
 
Het is volgens de website Onderwijsvanmorgen (Conradi, 2015) bij summatieve 
toetsing belangrijk om objectief te beoordelen; tips hierbij zijn het nakijken van een 
toets per vraag in plaats van per leerling. Ook is het mogelijk een collega bij twijfel 
mee te laten kijken. Tot slot is transparantie erg belangrijk; een leerling moet weten 
wat er verwacht wordt en moet weten hoe de beoordeling tot stand is gekomen. 
Hierbij kunnen beoordelingsschema’s, rubrics en een toetsmatrijs uitkomst bieden.  
 
Kortom, summatieve toetsing is toetsing die draait om het vaststellen of een leerling 
wel of niet aan het einddoel voldoet.  
 
Summatief en formatief toetsen – wanneer gebruik je wat? 
Het een is niet beter of slechter dan het ander; de keuze tussen formatief toetsen en 
summatief toetsen hangt vooral af van het toetsdoel:  
Wil je bepalen waar de leerling staat en wat hij nog nodig heeft om tot het doel te 
komen? Dan is een formatieve toets een goed middel. 
Wil je bepalen of de leerling aan het einddoel voldoet, voor een cijfer? Dan is een 
summatieve toets een goed middel.  
 
Het onderstaande figuur 1 (Sluijsmans & Kneyber, 2016, p.10) geeft nogmaals weer 
welke kenmerken behoren tot formatieve toetsing en welke kenmerken behoren tot 
summatieve toetsing.  
 

 
Figuur	1	De	twee	functies	van	toetsing 

Mijns inziens is met name een leerlijn met zowel formatieve als summatieve toetsing 
een goede leerlijn. Het is belangrijk af en toe een toets af te nemen met een 
beoordeling, zodat ook voor ouders, leerlingen en schoolmanagement duidelijk is 
waar een leerling staat. Daarnaast zijn cijfers nodig voor de overgang naar een 
volgend leerjaar of een eindexamen.  
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Als voorloper op deze summatieve toets zijn formatieve toetsen erg bruikbaar.  
Zoals René Kneyber (2014), leraar wiskunde en auteur van onder andere Het 

Alternatief – weg met de afrekencultuur in het onderwijs ook aangeeft in het tijdschrift 
Toets!, moet je toetsen zo inzetten dat zowel de leerling als de leraar ervan leert. Als 
je als leraar vindt dat het leren klaar is, kan er een cijfer gegeven worden. Tot die tijd 
zijn formatieve toetsen met feedback belangrijk. Via deze formatieve toetsing checkt 
een leerling regelmatig of hij de stof begrijpt en kan toepassen. Aan de hand van de 
resultaten van zo’n check kunnen vervolgens acties ondernomen worden zoals 
verlengde instructie, extra oefening of juist verdieping. In de onderstaande figuur 2 is 
mijn ideale ‘leerlijn’ uitgelegd: regelmatig formatieve toetsen met een afsluitende 
summatieve toets.  
 

 
Figuur	2	Mijn	ideale	‘leerlijn’ 

 
De huidige toetssituatie op DNS bij Spaans leerjaar 1 
In figuur 2 hierboven is te zien hoe mijn ideale leerlijn eruit zou zien voor Spaans in 
leerjaar 1. In de vorige paragraaf heb ik toegelicht welke vormen van toetsing er 
momenteel plaatsvinden in leerjaar 1 Spaans op DNS. In tabel 1 heb ik de 
bovengenoemde toetsvormen gesplitst in summatief en formatief, zodat inzichtelijk 
wordt in hoeverre er al aan de ideale leerlijn voldaan wordt.  
Ik heb hierbij gekozen voor de weergave binnen één thema (hoofdstuk), zodat te zien 
is welke activiteiten langskomen (vaak is een thema op dezelfde manier opgebouwd). 
Een thema duurt doorgaans zes weken, vandaar dat ik hier ook van zes weken 
uitgegaan ben. In deze planning ga ik uit van een thema aan het begin van een 
periode (omdat het testthema ook aan het begin van periode 3 plaatsvindt), vandaar 
dat er geen lees- en luistertoetsen ingepland staan. Het leesdossier is niet 
meegenomen in deze lijst omdat dit een losstaand onderdeel is van de leeslijn en 
niet voor alle leerlingen geldt.  
 
Tabel	1	Huidige	toetssituatie	binnen	één	thema	

Lesweek Toets Formatief / summatief 
3 Kahoot (1x) Formatief 
5 Generale (30 min) Formatief 
5 D-toets via google forms Formatief 
6 Kennistoets Summatief 
6 Inleveren Tarea Final Summatief 
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Uit dit schema is af te lezen dat er voornamelijk formatief getoetst wordt voorafgaand 
aan een kennistoets door middel van een D-toets (vaak slechts 1 week van tevoren). 
Daarnaast wordt er af en toe een Kahoot op woordenschat afgenomen. Ook krijgen 
leerlingen feedback via de generale (ook vaak 1 week voor de deadline van de tarea 
final). Kanttekening hierbij is wel dat de generale puur over het eindproduct gaat en 
leerlingen vaak elkaar feedback geven. Dit gaat voornamelijk over volledigheid en 
opmaak en af en toe over inhoud (dit vinden ze heel lastig omdat ze allemaal 
hetzelfde niveau hebben en dus elkaars fouten met moeite ontdekken).  
Vanaf de start van het thema hebben de leerlingen de beschikking over een 
checklist; een lijst waarin ze zien welke opdrachten bijdragen aan welke doelen. Dit 
kunnen ze gebruiken als een afvinklijst, maar is geen formatieve toets omdat het hen 
geen feedback geeft over de actuele stand van zaken. Het geeft wel informatie over 
met welke opdrachten te oefenen zodra duidelijk is wel onderdeel nog training nodig 
heeft. De checklist is dus voornamelijk nuttig na de formatieve toetsing; ze weten 
waarmee ze moeten trainen en via de checklist weten ze welke opdrachten daarbij 
horen.  
 
Dit samenvattend mis ik eigenlijk veel formatieve toetsing gedurende het thema. Pas 
aan het einde van het thema, vlak voor een deadline / toetsmoment wordt er 
formatief getoetst. Er is geen ‘check’ vanaf de start van een thema. Dat vind ik een 
groot gemist; een regelmatige check verspreid over de lesweken, waarbij regelmatig 
gekeken wordt of leerlingen de woordenschat en grammatica beheersen en daarmee 
de vaardigheden kunnen uitvoeren. Ook is uit het schema af te leiden dat er geen 
enkele formatieve toetsing is gedurende een thema voor lees- en luistervaardigheid. 
Dat is dus zeker een groot gemis. Spreek- en schrijfvaardigheid worden daarentegen 
regelmatiger getest via korte opdrachten in de les waarop directe feedback volgt 
vanuit de expert. Ook komt dit vaker terug in de tarea final en heb je als expert beter 
zicht op de voortgang van een leerling binnen spreken en schrijven. Voor lezen en 
luisteren geldt dit niet. Hier heb je enkel zicht op door een aantal oefeningen in de les 
(die de leerlingen vaak zelf nakijken) en door een tweetal lees- en luistertoetsen 
gedurende het jaar.  
 
In de volgende deelvragen leg ik de focus dan ook op formatieve toetsing gedurende 
het thema als ook op formatieve toetsing als voorbereiding op leestoetsen en 
luistertoetsen.  
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§2.3 Deelvraag 3 - Wat zijn de randvoorwaarden om 
formatief toetsen in de praktijk op DNS bij Spaans in leerjaar 1 
te brengen?  
Dat formatieve toetsing belangrijk is, blijkt uit de vorige deelvraag. Maar, waarom is 
dit dan nog niet uitgevoerd in de lespraktijk binnen mijn school? Deze vraag is 
eenvoudig te beantwoorden. Voor de uitvoering van dit onderzoek was er 
onvoldoende kennis om formatieve toetsing goed in te bedden in mijn lespraktijk. 
Daarnaast was ontwikkeltijd een groot gebrek. Zonder voldoende tijd is het niet 
mogelijk goed onderwijs neer te zetten.  

Naast kennis en tijd, zijn er nog een aantal randvoorwaarden die belangrijk zijn bij 
het uitvoeren van formatieve toetsing in de lespraktijk. Uit mijn eigen lespraktijk heb 
ik gemerkt dat leerlingen direct met de stof aan de slag moeten kunnen. Als zij een 
formatieve toetsing (zoals een d-toets) uitvoeren en daaruit leerpunten ontdekken, 
moet er direct tijd zijn met die leerpunten aan de slag te gaan. Er moet dus directe 
oefentijd volgen, er moet mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen of leerlingen 
moeten verlengde instructie kunnen krijgen. Als er een te lang tijdsbestek zit tussen 
het ervaren van een ‘gebrek’ in kennis en het trainen daarvan, verdwijnt de motivatie 
of ‘vergeten’ leerlingen waaraan ze moeten werken. Tot slot merk ik in mijn eigen 
dagelijkse praktijk dat stabiel internet een praktische randvoorwaarde is, maar wel 
heel belangrijk indien je online tools wilt gebruiken. Lange tijd hebben wij op De 
Nieuwste School problemen gehad met het internet, waardoor leuke, ontwikkelde, 
interessante tools in het water vielen. Kortom, de stabiele verbinding is belangrijk.  

Naast een aantal voorwaarden voor formatieve toetsing uit mijn eigen lespraktijk, 
komen ook uit de literatuur nog een aantal zeer belangrijke voorwaarden. Zo blijkt uit 
een van de boeken (Sluijsmans & Kneyber, Toetsrevolutie, 2016) dat formatieve 
toetsing veel grotere effecten kan hebben dan andere interventies, zolang er aan de 
onderstaande drie voorwaarden voldaan wordt: 

1. Er mag geen cijfer gekoppeld worden aan de toetsing, want dat kan afleiden 
van de inhoud. 

2. De feedback moet in leerlingtaal gegeven worden en moet hen in de goede 
richting helpen en aan het denken zetten, zodat ze iets gaan doen met de stof. 

3. De feedback moet direct na de formatieve toets gegeven worden. Er mag 
geen lang tijdspad overheen gaan.  

Als docent moet je dus op zoek naar feedback die direct gegeven kan worden en 
representatief is voor de gemaakte opdracht. De Australische onderwijsonderzoeker 
John Hattie (Sluijsmans & Kneyber, Toetsrevolutie, 2016) onderstreept dit gegeven; 
zonder directe feedback weet een leerling niet wat hij eventueel kan veranderen aan 
het leerproces en gaat de leerling dus niet vooruit.  
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Binnen de literatuur komen de namen Paul Black en Dylan Wiliam3 en John Hattie en 
Helen Timperley4 regelmatig terug. Zij hebben veelvuldig onderzoek gedaan naar 
effectieve terugkoppeling. Eigenlijk kunnen deze theorieën samengevat worden in 
drie kernvragen (Sluijsmans & Kneyber, Toetsrevolutie, 2016) (Toets!, 2017): 

1. Wat is het doel?  
2. Waar sta ik nu? 
3. Hoe kan ik het doel bereiken?  

Deze drie kernvragen moeten continu helder zijn voor leerlingen en de docent. 
Aangezien er ruimte is voor verbetering, geldt deze formatieve toetsing niet als 
afsluiting van een periode, maar zou het volledig geïntegreerd moeten zijn in het 
leerproces. Vandaar dat formatieve toetsing juist plaatsvindt gedurende het 
leerproces op enige regelmaat en niet aan het einde van een ‘thema’ (Sluijsmans & 
Kneyber, Toetsrevolutie, 2016) (Schildkamp, et al., 2014). 

Het goed beantwoorden van de bovenstaande drie vragen is van groot belang voor 
het nuttig zijn van formatieve toetsing. Hattie en Marzano (Lucassen, 2016) geven 
aan dat goede feedback zich echt richt op de inhoud en dat het duidelijk aan 
leerlingen aangeeft wat er goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden. De 
feedback moet plaatsvinden tijdens het leerproces, zoals ook hierboven al 
beschreven is. Hattie vindt ook het gesprek rondom feedback belangrijk: leerlingen 
moeten vooral zelf aangeven wat wel en niet lukt.  

Daarnaast komt duidelijk naar voren dat herhaling belangrijk is om iets te leren. 
Door een onderwerp verschillende keren de revue te laten passeren, beklijft het 
beter. Hattie geeft daarbij de tip leerlingen hetzelfde materiaal vaker te laten 
gebruiken en ze daarbij elke keer van feedback te voorzien.  

Het is goed je als docent te realiseren dat leerlingen veel feedback krijgen van 
medeleerlingen en dat die vaak onjuist is (Kerpel, 2014). Het is echt de kunst goede 
feedback te geven die ook goed ontvangen wordt. De feedback moet een kort maar 
krachtig advies zijn. Het moet gebaseerd zijn op heldere criteria en vooral gericht zijn 
op het verbeteren van de prestaties (Schildkamp, et al., 2014).  

Voor leerlingen is het vooral van belang te wennen aan formatieve toetsing en de 
oefenen met zelfreflectie, om zo de verbeterpunten te gaan zien en vervolgstappen 
te kunnen gaan zetten (Schildkamp, et al., 2014). Ook moeten zij het belang gaan 
zien van formatieve toetsing en gemotiveerd zijn aan de slag te gaan met de 
verbeterpunten (Schildkamp, et al., 2014). De rol van de docent hierbij is motiverend 
te zijn en de leerling te stimuleren aan de slag te gaan met zijn leerpunten.  

  

																																																													
3	Britse	onderzoekers	die	een	samenhangend	model	hebben	ontwikkeld	voor	formatief	toetsen.	Dit	model	
bestaat	uit	vijf	strategieën	die	docenten	kunnen	inzetten	in	de	lespraktijk,	waaronder	bespreken	van	
leerdoelen,	peer	feedback	en	self-assessment.	
4	Onderwijsonderzoekers	die	de	drie	vormen	van	effectieve	terugkoppeling	hebben	beschreven,	waaronder	
terugkoppeling	over	de	doelen,	over	de	plaats	waar	de	leerling	nu	staat	en	de	manier	waarop	deze	kloof	te	
overbruggen	is.	
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De kanttekening van ‘tijdgebrek’ is hierboven uit eigen ervaring al genoemd. Echter, 
in de literatuur komt dit ook terug. Wendy Hesta, wiskundelerares die formatieve 
toetsing probeert te integreren (Sluijsmans & Kneyber, Toetsrevolutie, 2016) geeft 
ook aan dat er veel tijd nodig is om dingen goed te ontwikkelen. Gelukkig zijn 
ontwikkelde materialen vaak wel meerdere jaren bruikbaar.  

Met betrekking tot de materialen die ingezet worden voor formatieve toetsing, wordt 
beschreven (Schildkamp, et al., 2014) dat de toets moet aansluiten bij de doelen. 
De toets moet informatie opleveren die kan helpen bij de sturing van leerlingen. Deze 
benodigde informatie bepaalt de lengte van de toets en het type vragen (inzicht, 
reproductie etc.).  

Als laatste voorwaarde (Schildkamp, et al., 2014) wordt meegegeven dat het zeer 
nuttig kan zijn de hele school richting formatieve toetsing te bewegen. Leerlingen 
raken daardoor gewend aan feedback in plaats van cijfers en op schoolniveau wordt 
tijd gecreëerd om goede materialen te ontwikkelen.  

Kortom, hieronder zijn alle voorwaarden nogmaals op een rijtje gezet als een soort 
‘checklist’ voor docenten die aan de slag willen met formatieve toetsing: 

• Voldoende kennis van vormen van formatieve toetsing. 
• Voldoende ontwikkeltijd om goed materiaal te maken.  
• Leerlingen moeten in de lestijd direct aan de slag kunnen met verbeterpunten. 
• Er moet sprake zijn van directe feedback > de leerling moet direct weten waar 

hij staat en hoe hij bij de doelen kan komen.  
• Voor de online tools is stabiel internet van groot belang. 
• Er mag geen cijfer gekoppeld worden aan de toetsing.  
• Er moet sprake zijn van heldere, korte feedback in leerlingtaal, gericht op de 

verbeterpunten.  
• Het draait continu om de vragen: Wat is het doel? Waar sta ik nu? Hoe kan ik 

het doel bereiken? 
• Formatieve toetsing moet geïntegreerd zijn in het lesprogramma en niet pas 

aan het einde van een onderwerp aan bod komen.  
• Het is goed regelmatig herhaling toe te passen (eventueel met dezelfde 

materialen en iedere keer feedback). 
• Leerlingen moeten de ruimte krijgen te wennen aan formatieve toetsing. De 

docent werkt hierbij stimulerend en motiverend.  
• De toets moet aansluiten bij de kerndoelen en moet de benodigde informatie 

opleveren met betrekking tot “waar sta ik nu”.  
• Het kan praktisch zijn een algehele beweging in de school te initiëren richting 

formatieve toetsing.  

	

Tot slot wordt er in het boek Toetsrevolutie (Sluijsmans & Kneyber, Toetsrevolutie, 
2016) nog een tip meegegeven voor de integratie van formatief toetsen: begin klein, 
probeer uit en ga verder met de successen.  
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§2.4 Deelvraag 4 - Welke lesactiviteiten / praktijkwerkvormen 
kunnen toegepast worden om leerlingen formatief te toetsen?  
Op dit moment maak ik in de lespraktijk gebruik van Google Forms en Kahoot om te 
‘checken’ waar een leerling staat. Beide manieren werken prima in de lespraktijk, 
maar ik vind Google Forms vrij saai ogen (lange vragenlijst) en Kahoot heeft een 
groot ‘wedstrijdelement’ waardoor ik het niet altijd passend vind. Daarnaast zijn beide 
tools alleen online beschikbaar (een leerling moet dus internettoegang hebben) en 
ben ik zoekende naar alternatieven om afwisseling in de les te hebben (zodat er voor 
elke leerling wat wils is) en ook een keer offline te kunnen werken.  

Middels diverse bronnen heb ik een aantal tools geselecteerd. Alle tools zijn vormen 
van formatief toetsen omdat ze grotendeels voldoen aan de ‘checklist’ van paragraaf 
3; bij geen van allen wordt er een cijfer aan gekoppeld en ze hebben als 
voornaamste doel de leerling inzicht te verschaffen in de actuele kennis omtrent een 
onderwerp. Daarnaast zijn ze door de expert te bewerken, zodat ze aansluiten bij de 
kerndoelen van het thema.  

Gedurende mijn onderzoek naar de diverse tools merkte ik dat eigenlijk elk type 
werkvorm prima is voor formatieve toetsing, mits het voldoende informatie geeft over 
het leerproces en de stand van zaken van de leerling met betrekking tot het doel. Met 
name de vragen die gesteld worden, zijn van belang. Natalie Regier (2012) geeft 
hierbij ook aan dat formatieve toetsing eigenlijk overwegend plaatsvindt tijdens de 
les, aangezien er een sterke koppeling is tussen de formatieve toets en de instructie 
over de lesstof. Daarnaast merkt zij op dat het vaak snelle, korte checks zijn die 
prima in lestijd uit te voeren zijn. Echte concrete eisen aan het type werkvorm worden 
niet gesteld.  

Bij elke gekozen werkvorm is er gekeken naar de tijdsinvestering die het kost om de 
tool voor te bereiden, de taalvaardigheden die ermee geoefend kunnen worden, de 
manier waarop terugkoppeling van resultaat naar de leerling plaatsvindt en de 
benodigde lestijd voor de uitvoering van de totale activiteit (inclusief terugkoppeling 
resultaat). Aangezien uit deelvraag 2 naar voren is gekomen dat ik voornamelijk 
formatieve toetsing gedurende het thema mis, alsook formatieve toetsing op 
leesvaardigheid en luistervaardigheid, leg ik daar nu de nadruk op.  

Uiteindelijk ben ik tot een lijst van diverse lesactiviteiten / tools gekomen, zoals 
samengevat is in tabel 2. 

Tijdens het selecteren van deze lesactiviteiten is er ook nog geprobeerd rekening te 
houden met een aantal praktische zaken: 

• Er is een tijdsplanning voor het lesthema ‘¡Mi instituto divertido!’. Binnen dit 
lesthema zullen de formatieve toetsen uitgeprobeerd worden. Er is binnen 
dit thema geen onbeperkte hoeveelheid tijd beschikbaar voor formatieve 
toetsing. Ik heb de activiteiten dus geselecteerd op lestijd; maximaal 15 
minuten per activiteit.  
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• Het doel is het aanleggen van een databank, gevuld met diverse 
lesactiviteiten die op verschillende momenten met verschillende 
doeleinden ingezet kunnen worden. Daarom heb ik gezocht naar een grote 
diversiteit aan activiteiten (klassikaal / individueel, offline / online, schrijven 
/ tekenen / luisteren).  

• Diverse lesactiviteiten en online tools kunnen docenten veel tijd kosten zich 
erin te verdiepen. De gebruiksvriendelijkheid per tool wisselt sterk. Ik heb 
gezocht naar tools die eenvoudig te gebruiken zijn. Een docent heeft het in 
de hedendaagse maatschappij enorm druk en heeft geen tijd om zich 
uitvoerig te verdiepen in de ‘handleiding’ van een tool. Des te langer het 
duurt om een tool te leren kennen, des te kleiner acht ik de kans dat een 
docent deze tool in zal zetten. Ik heb voor de samenstelling van tabel 2 
diverse tools uitgeprobeerd en uiteindelijk mede geselecteerd op 
gebruiksvriendelijkheid. Ik ben hierbij uitgegaan van mijn eigen kennis en 
kunde van het internet; ik heb geen overmatige interesse in ICT en ik ben 
vanaf mijn puberteit bekend met het internet. Ik denk dat ik hierbij redelijk 
doorsnee ben voor de gemiddelde Nederlandse docent.  

• Ik heb gezocht naar diverse tools die bruikbaar zijn voor woordenschat, 
grammatica, leesvaardigheid en luistervaardigheid. Tools voor 
spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid heb ik niet meegenomen in tabel 
2. Dit heeft te maken met de lesdoelen binnen het thema ‘¡Mi instituto 
divertido!’ en de praktische kaders van dit onderzoek. Het is tijd-technisch 
niet mogelijk op alle vaardigheden formatieve toetsing uit te proberen 
(wellicht mooi als vervolgonderzoek) en aangezien er een leestoets en 
luistertoets volgt, zijn dat mooie vaardigheden om de nadruk op te leggen. 
Daarnaast zijn woordenschat en grammatica op dit moment nog de motor 
achter de vaardigheden en vind ik het wel belangrijk hiermee aan de slag 
te gaan.  

Natuurlijk zijn er gigantisch veel diverse lesactiviteiten en tools te bedenken die je als 
docent kunt inzetten voor formatieve toetsing. Om echter te voorkomen dat door de 
bomen het bos niet meer zichtbaar is, is ervoor gekozen maximaal 10 verschillende 
activiteiten te noemen. Dit zijn activiteiten die door alle ‘keuringen’ kwamen en die mij 
uiteindelijk het meest aanspraken in creativiteit, mogelijkheden tot inzetten of 
gebruiksgemak.  
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Tabel	2	Lesactiviteiten	voor	formatieve	toetsing	

Lesactiviteit, wat? Groep, 
hoe? 

Voorbereiding, hoe 
lang? 

Taalvaardigheid, 
welke? 

Terugkoppeling, 
hoe? 

Lestijd totale 
activiteit, hoe 
lang? 

Miniwhiteboards 
(Onderwijs maak je 
samen, z.d.)> een offline 
tool met (klassikale) 
vragen. 

Individueel / 
tweetallen / 
kleine 
groepjes. 

Het maken van de 
whiteboards (papier 
plastificeren) > 30 min 
(eenmalig). 
Vragen / opdrachten 
voorbereiden > 10 min.  
 

Alle vaardigheden 
mogelijk, afhankelijk 
van de vragen die je 
stelt.  

Feedback direct op 
het antwoord (expert 
loopt rond en geeft 
feedback of 
klassikaal a.d.h.v. 
juiste antwoord).  

Afhankelijk van 
type vragen / 
opdrachten (5 – 
x min).  

Socrative 
(MasteryConnect, z.d.)> 
Een online tool waarbij 
leerlingen een ‘quiz’ doen 
en met elk juist antwoord 
vooruit gaan in een soort 
‘spacerace’. Gesloten en 
korte open vragen.  

Individueel / 
tweetallen / 
kleine 
groepjes. 

De vragen dienen 
gemaakt te worden 
voor de quiz. Dit duurt 
zo’n 15 – 30 min. 
Daarna kan de quiz in 
meerdere klassen en 
meerdere jaren 
gebruikt worden.  

Leesvaardigheid 
(leerlingen hebben 
tekst op papier en 
vragen in de quiz). 
 
Woordenschat en 
grammatica > 
gesloten en korte 
open vragen.  

Leerlingen zien direct 
of hun antwoord juist 
is en eventueel het 
juiste antwoord had 
moeten zijn.  
Er is geen uitleg van 
de foute antwoorden 
mogelijk.  
 
Als expert heb je 
overzicht over de 
gegeven antwoorden 
en de scores.  

Afhankelijk van 
type vragen / 
opdrachten (5 – 
x min).  

Bookwidgets 
(Bookwidgets, z.d.) > Een 
zeer divers 
oefenprogramma met 
vragen, galgje, 
woordenschatopdrachtjes, 
filmopdrachten etc.  
 
Groot nadeel is wel dat 
het een betaalde website 
betreft! 

Individueel De opdrachten dienen 
erin gezet te worden / 
voorbereid te worden 
(zoals een kruiswoord) 
(minimaal 30 min) 

Leesvaardigheid 
(korte teksten met 
vragen) 
Luistervaardigheid 
(korte filmpjes met 
vragen) 
Woordenschat en 
grammatica 
(spelletjes zoals 
kruiswoord / galgje) 

Je kunt als expert de 
resultaten zien. De 
leerlingen zien bij 
bijvoorbeeld de quiz 
na afloop in rood / 
groen hun 
antwoorden. Je kunt 
vervolgens met 
feedback het 
leerlingwerk 
terugmailen. Dit 
gebeurt niet 
automatisch. 

Afhankelijk van 
type opdracht (5 
– x min).  

Edpuzzle (Edpuzzle, z.d.) 
> Een video-vraag-
programma waarbij je 
a.d.h.v een filmpje (bijv. 
youtube) vragen kunt 
stellen. Je kunt het filmpje 
op ieder gewenst moment 
stoppen en daar een 
vraag bij formuleren. Let 
wel: niet elk filmpje is 
toegestaan om te 
gebruiken (Youtube 
restricties)  

Individueel / 
tweetallen 

Filmpje kiezen, vragen 
op het juiste moment 
invoegen (+/- 30 min) 

Luistervaardigheid  Leerlingen zien direct 
of een vraag wel of 
niet correct is. Zonder 
inlog worden 
antwoorden niet 
bewaard. Leerlingen 
kunnen wel inloggen 
en dan worden 
gegevens bewaard. 
Ook kan je als expert 
‘feedback / 
opmerkingen’ 
terugsturen per vraag 
naar de leerling. 
Deze ziet hij in zijn 
‘account’.  

Afhankelijk van 
het aantal 
vragen en het 
type filmpje (5 – 
30 min) 

Concept maps (Regier, 
2012)> Je print een 
onderwerp in het midden 
van een blad. Leerlingen 
schrijven eromheen 
woorden die erbij horen. 
Deze kunnen ze 
eventueel nog schakelen 
tot sub onderwerpen.  

Individueel / 
tweetallen / 
kleine 
groepjes 

Enkel onderwerpen in 
een blad zetten > 
weinig voorbereiding 

Woordenschat > 
leerlingen krijgen 
bijvoorbeeld het 
thema ‘school’ en 
schrijven alle 
Spaanse woorden op 
die ze erbij weten 
zoals vakken, 
schoolspullen etc.  

Hoe meer woorden 
van het thema ze 
opgeschreven 
hebben, hoe meer 
kennis ze al hebben. 
Ze kunnen dit 
vergelijken en 
controleren met 
woordenlijst.  
Expert loopt rond en 
kan bijsturen / ziet 
welke leerling wat 
beheerst.  

Afhankelijk van 
‘omvangrijkheid’ 
van het 
onderwerp; 5 – 
15 min.  
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Drawings (Regier, 2012) 
> Leerlingen maken een 
tekening / strip over wat 
ze geleerd hebben 

Individueel / 
tweetallen / 
kleine 
groepjes 

Witte vellen 
klaarleggen 

Leesvaardigheid / 
luistervaardigheid > 
Een leerling leest / 
hoort een tekst. 
Daarna tekent hij wat 
er gezegd is. 
Bijvoorbeeld een tekst 
waarbij het uiterlijk 
van iemand 
beschreven is > de 
leerling maakt hier 
een tekening van. 
Ander voorbeeld: 
iemand beschrijft zijn 
dag in een 
luisterfragment. 
Leerling maakt hier 
een strip bij.  

Concrete 
onderwerpen zijn 
hiermee eenvoudig te 
‘checken’. De leerling 
is op een creatieve 
manier bezig en de 
expert stuurt bij door 
rond te lopen en aan 
te passen. Expert kan 
eventueel direct met 
leerling ‘foutjes’ eruit 
halen door terug te 
verwijzen naar tekst / 
luisterfragment.  

Tekenen kost 
overwegend 
veel tijd > +/- 15 
min? 

Matching activities / 
memory (Regier, 2012)> 
je maakt setjes kaarten 
met een begrip en een 
omschrijving, een woord 
en een vertaling o.i.d. 
Leerlingen zoeken de 
‘setjes’ (blind of open) 

Tweetallen / 
kleine 
groepjes  
(individueel 
kan, maar 
samen is 
leuker en 
effectiever) 

Kaartjes maken in 
diverse setjes (30 min) 

Woordenschat > 
woord en vertaling bij 
elkaar zoeken 
 
Leesvaardigheid > 
begrip en 
omschrijving (dat 
uitgelegd wordt in de 
tekst) 

Directe 
terugkoppeling door 
rondlopen expert en 
door ‘controleren’ 
resultaten. Daarna 
bespreken > als het 
lastig was / veel tijd 
kost, moet je nog 
extra oefenen.  

15 min in de les 
(tenzij 
leesvaardigheid 
> dan langer 
i.v.m. tekst 
lezen) 

Quick writes (post-its) 
(Regier, 2012)> goede 
manier om voorkennis te 
checken, geef een vraag 
en laat leerlingen 2-5 min. 
schrijven. 

Individueel Vraag bedenken / 
post-its klaarleggen 

Grammatica > laat 
leerlingen de uitleg 
van een gram-
onderwerp kort 
opschrijven (om te 
checken of ze het 
kennen en daarna 
kunnen toepassen).  

Tijdens het schrijven 
loop je rond, als 
expert zie je snel of 
een leerling het wel 
of niet beheerst.  
 
Na afloop kan je 
leerlingen de uitleg 
erbij laten zoeken en 
laten aanvullen met 
een andere kleur. 
Dan hebben zij voor 
zichzelf inzichtelijk 
wat ze beheersen en 
wat nog niet.  

5-10 min 

Miniwerkblad 
(Sluijsmans & Kneyber, 
Toetsrevolutie, 2016) > 
Een kort (offline!!) 
werkblad waarop 
leerlingen via kruisjes 
aangeven wat wel en niet 
waar is (of een open 
antwoord invullen). 
Alternatief is 4 vragen op 
bord, tussencheck, weer 4 
vragen en dan zie je als 
expert vanzelf 
verbetering. Eventueel 
klassikale instructie / 
verlengde instructie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Individueel Vragen bedenken / 
opdracht schrijven (10 
min) 

Woordenschat & 
grammatica > Dmv 
korte opdracht is 
direct inzichtelijk 
waarmee de leerling 
moeite heeft. 
 
Leesvaardigheid > 
een korte tekst met 
waar/niet waar 

De expert loopt rond 
en stuurt direct bij / 
ziet direct waar 
bijsturing nodig is. 
Kan daarna 
eventueel nog 
antwoordblad geven 
aan de leerling.  

5-10 min 
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Nearpod (Nearpod, z.d.) 
> Online tool waarin 
leerlingen een powerpoint 
gezamenlijk kunnen 
doorlopen. Ook kunnen 
ze antwoorden tekenen of 
waar/nietwaar vragen 
beantwoorden. Tot slot 
zijn ‘gatenteksten’ en 
quizzen ook mogelijk. 
Nadeel is dat het deels 
betaald is en dat de 
expert bepaalt wanneer 
een volgende vraag in 
beeld komt.  
 
Wel zeer praktisch bij 
uitleg, waarbij je 
tussentijds een vraag kunt 
stellen.   

Individueel Programma ontdekken 
en vragen erin zetten 
(+/- 30 min) 

Woordenschat en 
grammatica > vooral 
zeer bruikbaar voor 
het geven van uitleg 
(omcirkel de 
persoonsvorm, 
onderstreep het 
lidwoord) of het testen 
van korte begrippen, 
bijvoorbeeld 
woordenschat.  
 
Leesvaardigheid > 
korte tekst op de 
diasheet en antwoord 
in waar/niet waar 
 
Luistervaardigheid > 
kort filmpje op de 
diasheet en vraag 
erbij.  

Expert kan de 
powerpoint sturen 
(als hij doorgaat, gaat 
het bij de studenten 
ook door).  
 
Expert ziet live wat 
leerlingen invullen en 
kan bijsturen waar 
nodig.  
 
Expert kan de 
resultaten naar de 
leerlingen 
terugsturen.  

Zo lang als je 
lesactiviteit 
duurt.  

 

Om aan de hand van bovenstaande tabel een juiste keuze te maken voor een tool of 
activiteit, is het belangrijk te kijken naar een aantal factoren. Natalie Regier (2012) 
heeft deze factoren beknopt weergegeven in haar ‘boek’ genaamd Book Two: 60 

Formative Assessment Strategies (2012):  

1. Welk aspect van leren wil je meten? 
2. Wat zijn de leerstijlen van de leerling? 
3. Gaat de meting individueel, in tweetallen, in groepjes of klassikaal? 

Uiteindelijk is het belangrijk een breed scala aan formatieve toetsing toe te passen, 
zodat iedere leerling bediend wordt.  

Het plan is dan ook een groot deel van de tools in te zetten om zo wellicht elke les 
een onderdeel formatief te toetsen. Bij elke activiteit wordt rekening gehouden met 
de vraag: wat wil ik meten en hoe ga ik dat doen?  

Bij het onderdeel ‘de interventie’ zijn alle activiteiten beschreven die uitgevoerd 
worden, alsmede de onderbouwing waarom het uitproberen op die manier 
plaatsvindt.  
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Hoofdstuk 3 De methode 
In dit hoofdstuk staat beknopt beschreven op welke manier ik bruikbare data heb 
verzameld voor mijn onderzoek. Per deelvraag staat uitgelegd wie de proefpersonen 
waren, welk onderzoeksinstrument ingezet werd, wat de procedure was en hoe de 
gegevens geanalyseerd zijn. Uitgebreidere uitleg over de onderzoeksinstrumenten is 
terug te vinden in hoofdstuk 4, de Interventie.  
De eerste vier deelvragen zijn beantwoord aan de hand van de literatuurstudie. Deze 
komen hier niet verder aan bod. In dit hoofdstuk wordt dus enkel gekeken naar de 
evaluatieve deelvragen 5 en 6.  

 

Deelvraag 5 Is het formatief toetsen werkbaar gebleken voor leerlingen binnen 
DNS leerjaar 1? 

• Proefpersonen: leerlingen uit alle klassen van leerjaar 1. Dit zijn de leerlingen 
van 1A, 1B, 1C, 1D en 1E. Hun leeftijden liggen tussen de 11 en 13 jaar oud. 
In tabel 3  is de verdeling van jongen – meisje en werkniveau terug te zien. Er 
is voor gekozen dit te noteren omdat geslacht en werkniveau eventueel 
invloed kan hebben op voorkeur voor bepaalde formatieve toetsing.  

Tabel	3	Geslacht	en	niveauverdeling	per	stamgroep	

Stamgroep	 Totaal	leerlingen	 waarvan	 Mavo	 Mavo-
Havo	

Havo	 Havo-
Vwo	

Vwo	

	 	 Meisjes	 Jongens	 	 	 	 	 	
1A	 30	 15	 15	 4	 6	 7	 3	 10	
1B	 31	 15	 16	 8	 2	 9	 1	 11	
1C	 30	 15	 15	 9	 0	 8	 2	 11	
1D	 30	 15	 15	 8	 1	 9	 1	 11	
1E	 30	 15	 15	 8	 2	 8	 1	 11	
TOTAAL	 151	 75	 76	 37	 11	 41	 8	 54	

 
 

• Onderzoeksinstrument: De leerlingen zijn bevraagd via enquêtes na afloop 
van elke afgenomen formatieve toetsing. De opbouw en onderbouwing van 
deze enquêtes is terug te vinden in paragraaf 4.2 van dit onderzoek. Aan het 
einde van het onderzoeksproces hebben de leerlingen een eindenquête 
ontvangen; deze is verder toegelicht in paragraaf 4.4. Deze enquête dient als 
samenvatting van de gehele testperiode.  
Er is op beide momenten gekozen voor een enquête omdat ik veel input wilde 
hebben over de gedane activiteiten. De doelgroep bestond uit zo’n 150 
leerlingen en ik wil graag hun beeld terugzien over de gedane activiteiten.  

• Procedure: De leerlingen hebben na elke activiteit digitaal via Google Forms 
de enquête ingevuld. Dit hebben ze direct aansluitend aan de activiteit gedaan 
zodat hun ‘kennis’ over de formatieve toets nog optimaal was. Het invullen van 
deze enquête duurde maximaal 3 minuten.  
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• Analyse van de gegevens: Er is gekozen voor het weergeven van de 
resultaten in de vorm van percentages omdat de exacte aantallen 
respondenten per vragenlijst wisselde (ziekte, afwezigheid, geen 
internettoegang etc.). Door de scores per formatieve tool te bepalen, is in één 
oogopslag duidelijk welke tool  
De ‘ruwe’ resultaten zijn terug te vinden in tabel 7, hoofdstuk 5, Resultaten. 
Daar is ook uitgelegd hoe bepaalde categorieën samengepakt zijn tot 
concrete antwoordopties in diezelfde tabel 7.  

 

Deelvraag 6 Is het formatief toetsen werkbaar gebleken voor experts binnen 
DNS? 

• Proefpersonen: De proefpersonen voor het beantwoorden van de laatste 
deelvraag waren de collega’s in de onderbouw van de sectie Spaans: Lotje 
van Vegchel en Sanne van Erp. Lotje is expert Spaans in leerjaar 1 (1B en 
1E). Het is haar 3e jaar op DNS en samen hebben wij het nieuwe 
lesprogramma Tabasco in leerjaar 1 geïmplementeerd. Sanne van Erp is 
vierdejaars stagiaire vanuit FLOT en geeft zelfstandig les aan 1C. Met zijn 
drieën vormen wij het onderbouwteam Spaans. Vandaar dat zij bevraagd zijn 
voor deze laatste deelvraag.  

• Onderzoeksinstrument: Om zo veel mogelijk informatie van Lotje en Sanne te 
verzamelen, is ervoor gekozen een interview te houden over de gedane 
formatieve lesactiviteiten. Dit interview is voorafgegaan door een 
mindmapopdracht waarin zij alles konden noteren wat ze belangrijk vonden. 
Deze mindmap vormde vervolgens input voor de rest van het gesprek. Het 
voordeel van een mindmap is dat gedachten concreet op papier staat en dat 
deze gedachten nog niet gekaderd zijn. Hierdoor kunnen soms verrassende 
zaken ter spraken komen. In paragraaf 4.5 is verder toegelicht hoe de 
interviewvragen tot stand zijn gekomen.   

• Procedure: Het interview heeft plaatsgevonden op vrijdag 18 mei 2018, 14:45. 
Deze datum vormde ook het einde van de praktische uitvoering van dit 
onderzoek. Het interview heeft 25 minuten geduurd en heeft plaatsgevonden 
in huiskamer 3A; een rustige ruimte in de school. Sanne en Lotje hebben eerst 
zo’n 5 minuten de tijd gekregen om alles rondom dit thema op te schrijven. 
Vervolgens heb ik de vragen zoals beschreven in paragraaf 4.5 gesteld en 
waar nodig doorgevraagd. In hoofdstuk 5, Resultaten zijn de antwoorden van 
Lotje en Sanne weergegeven. Het interview is opgenomen zodat het voor mij 
mogelijk was op de antwoorden te focussen en nog niet op het vastleggen van 
deze informatie.  

• Analyse van de gegevens: De resultaten van deze gegevensverzameling (de 
antwoorden van Lotje en Sanne op de interviewvragen) zijn in hoofdstuk 5 
weergegeven in een antwoord per interviewvraag.  
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Hoofdstuk 4 De interventie 
In dit hoofdstuk wordt de interventie besproken. Hierbij komen een aantal onderdelen 
aan bod: 

1. Uitvoerige beschrijving van het ontwikkelde formatieve lesmateriaal 
2. De opbouw van de lessen rondom formatieve toetsing  
3. De praktische uitvoering van de interventie  
4. De eindenquête voor leerlingen 
5. De evaluatie met collega’s van de sectie Spaans 

 

§4.1  Uitvoerige beschrijving van het ontwikkelde 
formatieve lesmateriaal 
Het ontwikkelde formatieve lesmateriaal past allemaal binnen het lesthema ‘¡Mi 
instituto divertido!’ van leerjaar 1. Dit is het vijfde thema van dit leerjaar en de 
leerlingen hebben inmiddels voorkennis van de thema’s ‘jezelf voorstellen’, ‘vragen 
stellen’ en ‘eten en drinken’ opgedaan. Hierbij hebben ze de regelmatige 
werkwoorden in de tegenwoordige tijd geleerd, evenals de lidwoorden, het meervoud 
van het zelfstandig naamwoord en de getallen t/m 20. Qua woordenschat beheersen 
ze diverse onderwerpen zoals eten en drinken, kleuren, schoolvakken en hobby’s en 
huisdieren.  

Samen met mijn collega’s Spaans in de onderbouw heb ik de lesplanning voor dit 
thema geschreven. Hierbij is rekening gehouden met de leerlijn van leerjaar 1; het 
aantal thema’s dat behandeld wordt, evenals de lesdoelen per thema die we graag 
willen behalen. In bijlage 1 is de lesplanning van dit thema opgenomen.  

Kijkend naar deze planning, duurt dit thema ongeveer 14 lesuren inclusief toetsing en 
afronding eindopdracht. Ik heb ervoor gekozen op zoveel mogelijk momenten een 
vorm van formatieve toetsing in de planning op te nemen, zodat er veel verschillende 
lesactiviteiten uitgeprobeerd kunnen worden. Sommige formatieve vormen komen 
vaker terug in de testperiode, omdat ze voor meerdere vaardigheden geschikt zijn 
(zoals socrative). Daarnaast zijn een aantal tools uit paragraaf 2.4 niet in de 
lesplanning opgenomen. Het gaat hierbij om Nearpod en Drawings. Nearpod is 
vooral bruikbaar bij de uitleg van specifieke nieuwe grammatica zoals verleden tijd. 
Dat is dit thema niet aan de orde geweest. Ook is de voorbereiding bij Nearpod lastig 
gebleken (het kost veel tijd de activiteit ‘klaar’ te maken). Drawings is een mooie, 
creatieve vorm, maar deze vond ik niet doelmatig genoeg en te tijdrovend binnen de 
lesplanning. Leerlingen tekenen hierbij wat ze horen. De tool zou ingezet kunnen 
worden om woordjes te tekenen, maar ‘afkijken’ is dan heel eenvoudig. De vraag is 
dan wat er precies getoetst wordt. Er moeten keuzes gemaakt worden en soms is die 
keuze gebaseerd op ervaring met een tool (Nearpod is niet altijd even 
gebruiksvriendelijk zoals een stagiaire van mij ontdekte) of op doel en ruimte in 
tijdsplanning.  
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Tot slot heb ik ervoor gekozen ook een Kahoot terug te laten komen in de 
testperiode. Kahoot wordt vaak ingezet en ik besteed daar in dit onderzoek weinig 
aandacht aan, omdat het al veel gebruikt wordt. Echter is het wel een tool waarbij ik 
benieuwd ben naar de mening van leerlingen over deze tool. Kahoot is dus niet 
meegenomen in de 10 activiteiten van hoofdstuk 2, maar wordt nu wel meegenomen 
in de lesplanning.  

In tabel 4 is een overzicht gegeven van alle testmomenten. Leesvaardigheid en 
luistervaardigheid worden beiden (slechts) één keer formatief getoetst. Ik ben tot 
deze beslissing gekomen omdat we gedurende het thema diverse lees- en 
luisteractiviteiten doen die we ook nabespreken en ik dus op die manier al wel iets 
van inzicht verkrijg over het niveau. Daarnaast hebben de leerlingen pas een toets 
aan het einde van periode 3 en hebben ze dus nog een extra thema om te oefenen. 
Deze argumenten in overweging nemend vond ik één keer formatief toetsen per 
onderdeel voldoende.  

In bijlage 2 is er per lesmoment uitgebreid aangegeven wat er getoetst wordt 
(woordenschat, leesvaardigheid, luistervaardigheid), wat het doel van de specifieke 
formatieve toets is, welke tool er ingezet wordt en waarom en hoe de toetsing 
praktisch gezien in zijn werk gaat.  

Bij het volgende hoofdstuk, resultaten, is terug te vinden hoe leerlingen en collega’s 
de tools ervaren hebben.   
Tabel	4	Testmomenten	binnen	tarea	final	5	¡Mi	instituto	divertido!	

Moment Les binnen 
planning 

Vaardigheid Lesstof Tool 

1 2 Woordenschat Kleuren Kahoot 
2 3 Woordenschat Schoolvakken, 

karakter 
Matching activities 

3 4 Grammatica Bijvoeglijk nw Quick Writes 
4 6 Grammatica Kloktijden  Bookwidget 
5 6 Woordenschat Schoolvakken, 

karakter, 
schoolspullen 

Spacerace - 
Socrative 

6 7 Grammatica Kloktijden  Mini-whiteboards 
7 9 Leesvaardigheid Leestekst over 

school 
Quiz - Socrative 

8 10 Luistervaardigheid Luisterfragment 
over schoolspullen 

Edpuzzle 

9 13 Grammatica Kloktijden, 
bijvoeglijk 
naamwoord, 
werkwoorden in 
tegenwoordige tijd 

Miniwerkblad 

10 13 Woordenschat Kleuren, karakter, 
schoolspullen, 
schoolvakken, 
dagen van de week 

Concept maps 
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§4.2  De opbouw van de lessen rondom formatieve 
toetsing 
De formatieve activiteiten zijn opgenomen in de lesplanning en vinden dus plaats 
tussen de normale lesactiviteiten door. Hier is bewust voor gekozen omdat het 
einddoel van dit onderzoek het integreren van diverse formatieve activiteiten in de 
leerlijn is. De activiteiten vinden dus gedurende het thema plaats en niet pas aan het 
einde. Dit kwam ook naar voren uit de checklist van deelvraag 4: “De formatieve 
toetsing moet geïntegreerd zijn in het lesprogramma en niet pas aan het einde van 
een onderwerp aan bod komen”. Daarnaast is een goede testmanier het opnemen 
van de activiteiten in de lesplanning zodat er niet onnodig veel ‘bijzondere aandacht’ 
aan besteed wordt, maar zodat het echt onderdeel wordt van de normale gang van 
zaken. De lesplanning van dit thema is terug te vinden in bijlage 1.  

Bij het ontwerpen van deze lesplanning is uitvoerig rekening gehouden met de 
checklist van paragraaf 2.3. Zo was het gebruiken van de formatieve toetsen voor 
een cijfer absoluut niet aan de orde. Elke formatieve toetsingsvorm is ingezet voor 
feedback en voor het beantwoorden van de vragen ‘wat is het doel, waar sta ik en 
hoe kom ik bij het doel”. Daarnaast bleek het belangrijk te zijn leerlingen te laten 
wennen aan formatieve toetsing. Onze leerlingen zijn daar al redelijk aan gewend, 
door alle Google Forms d-toetsen en Kahoots die ze al kennen. Maar om ze bij dit 
thema ook te laten wennen is ervoor gekozen te starten met een bekende Kahoot. 
Middels deze Kahoot is het thema omtrent ‘onderzoek van Helma’ geïntroduceerd en 
was het voor de leerlingen bekend waarom bepaalde activiteiten gedaan zijn. Tot slot 
was stabiel internet van groot belang en is er bij de ontwikkeling van materiaal 
gekozen voor zowel online als offline toetsingsvormen. Op deze manier zijn er altijd 
wel formatieve toetsingsvormen beschikbaar.  

In een aantal lessen (zoals te zien is in tabel 4) worden formatieve activiteiten 
gedaan. Na afloop van elke formatieve activiteit vullen de leerlingen via Google 
Forms een hele korte vragenlijst in. De strekking van de vragen is steeds gelijk, maar 
ik zoom wel specifiek in op de activiteit. Zo vraag ik bij de Kahoot over kleuren wel 
specifiek naar ‘weet je waar je nu staat m.b.t. je kennis over kleuren’ etc.  

In tabel 5 zijn de vragen (in steekwoorden) die gesteld worden in de vragenlijst 
verder uitgelegd, met daarbij de toelichting waarom een specifieke vraag gesteld 
wordt. Natuurlijk worden in de echte vragenlijst de vragen volledig gesteld en niet in 
de vorm van steekwoorden. Een voorbeeld van de complete vragenlijst is te vinden in 
bijlage 3. De vragenlijst is grotendeels opgesteld aan de hand van de checklist van 
paragraaf 2.3 uit het theoretische kader van dit onderzoek.  
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Tabel	5	Vragen	met	toelichting	Vragenlijst	

 Vraag Toelichting 

1 Welke klas? Ik wil dit graag weten aangezien er wellicht verschil is 
tussen aanbieden van de activiteit door de verschillende 
experts. Ik ga later met de experts in gesprek om te 
kijken hoe zij de activiteiten aangeboden hebben. 

2 Jongen of meisje? Ik ben benieuwd of jongens / meisjes de diverse 
activiteiten verschillend ervaren. Vanuit mijn opleiding 
heb ik geleerd dat jongens en meisjes verschillende 
leerstijlen hebben en verschillende manieren van 
competitie ervaren. Ik ben benieuwd of mijn onderzoek 
hier ook iets over zegt. 

3 Werkniveau? Ik wil graag weten of er verschil is tussen mavo / havo 
en vwo leerlingen. Ervaren zij de diverse activiteiten 
verschillend? Is hier wellicht een kenmerk van 
werkniveau aan te koppelen? 

4 Doel activiteit? Met deze vraag wil ik erachter komen of leerlingen 
weten waarom we een bepaalde activiteit doen. Heeft 
de expert hier iets over uitgelegd? Snapt een leerling 
zelf waarom bepaalde activiteiten gedaan worden? Uit 
de literatuur is immers naar voren gekomen dat voor de 
leerlingen altijd duidelijk moet zijn wat het doel is van 
een opdracht en van een leermoment. 

5 Directe feedback? Ik wil graag weten of de leerlingen direct uit de tool 
gehoord hebben welke antwoorden juist en onjuist 
waren. Op die manier weet ik of ze direct inzichtelijk 
hadden ‘hoe’ ze het gedaan hadden. 

6 Waar sta je nu? Uit deelvraag 3 is gebleken dat leerlingen direct moeten 
weten wat de doelen zijn, waar ze staan en hoe ze bij 
het doel kunnen komen. Ik probeer met deze vraag te 
achterhalen of een leerling nu weet waar hij staat. 

7 Hoe doel bereiken? Uit deelvraag 3 is ook gebleken dat leerlingen pas iets 
met formatieve feedback kunnen als ze ook weten hoe 
ze bij dat doel kunnen komen. Middels deze vraag 
probeer ik te achterhalen of een leerling dat nu ook 
weet. 

8 Direct aan de slag? Uit deelvraag 3 is gebleken dat leerlingen direct aan de 
slag moeten kunnen met de verbeterpunten. De vraag is 
of zij ook ervaren hier direct mee aan de slag te kunnen. 

9 Leuke activiteit? Ik vind het belangrijk dat de betreffende activiteit ook 
past bij de interesse van de leerling. Een activiteit mag 
als leuk ervaren worden (het hoeft niet, maar een leuke 
activiteit motiveert de leerling vaak wel). 

  

Alle vragenlijsten zijn online via de wikiwijs van Spaans gepubliceerd, zodat elke 
leerling direct na een activiteit de juiste vragenlijst in kon vullen, onafhankelijk van de 
klas waarin de leerling zat. In figuur 3  is een printscreen te zien van deze wikiwijs.  
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Figuur	3	Printscreen	wikiwijs	Vragenlijsten 

 

§4.3  De praktische uitvoering van de interventie 
Zoals in de lesplanning (bijlage 1) te lezen is, vinden er in totaal tien formatieve 
toetsmomenten plaats gedurende dit lesthema. Elk toetsmoment vindt plaats in de 
vijf doelgroepklassen (1A t/m 1E). Alle experts voeren de lessen uit volgens de 
lesplanning. De opbouw van de klassen is al verder toegelicht in hoofdstuk 3 De 
methode.  

Een aantal formatieve toetsmomenten wordt ingeleid door een korte uitleg, 
bijvoorbeeld de bookwidget over de kloktijden; deze wordt voorafgegaan door een 
uitleg over de kloktijden in het Spaans.  In dit geval wordt de formatieve toets 
gebruikt als checkmoment gedurende de uitleg; is verlengde instructie nog nodig? Bij 
een aantal andere momenten wordt de formatieve toets ingezet als losstaand 
moment, zoals de concept maps of de Kahoot over de kleuren. In de planning 
(bijlage 1) is te zien of de toetsmomenten voorafgegaan worden door uitleg of dat ze 
op zichzelf staan.  

Het thema ‘¡Mi instituto divertido!’ heeft een looptijd van 14 lesuren van 60 minuten. 
Dit is inclusief eindtoets en inleveren van het eindproduct. Deze lessen vinden op 
allerlei momenten gedurende de week plaats. De lessen duren op DNS van 08:45 tot 
14:30 of 15:30. Ergens gedurende deze lesuren vinden twee lesuren Spaans plaats 
in de week.  

Het thema bevat ditmaal geen lees- en luistertoets; deze vinden plaats aan het einde 
van het volgende thema als afsluiting van dit schooljaar.  
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§4.4  De eindenquête voor leerlingen 
Na afloop van het thema ontvangen de leerlingen een eindenquête waarin de balans 
wordt opgemaakt over dit thema. In tabel 6 zijn de vragen van de eindenquête terug 
te vinden inclusief toelichting waarom bepaalde vragen gesteld worden. Het doel van 
de eindenquête is vooral te weten komen welke tool(s) voor de leerlingen het beste 
werkte(n) en welke tool(s) ze het leukst vonden en dus de meeste (extrinsieke) 
motivatie opleverde.  
Tabel	6	Vragen	eindenquête	leerlingen	met	toelichting	

 Vraag Toelichting  
1 Welke klas? Ook bij de eindenquête vind ik het interessant te zien of er 

verschil is tussen de klassen. Wellicht dat één expert een 
activiteit op een andere manier aangeboden heeft en dat 
invloed heeft op de mening van de leerling.  

2 Jongen of 
meisje? 

Er zijn een aantal activiteiten met wedstrijdelement 
opgenomen in de planning. Ik ben benieuwd of er verschil is 
tussen het wel / niet leuk vinden van dergelijke activiteiten 
tussen jongens en meisjes.  

3 Werkniveau? Ik wil graag weten of er verschil is tussen mavo / havo en 
vwo leerlingen. Ervaren zij de diverse activiteiten 
verschillend? Is hier wellicht een kenmerk van werkniveau 
aan te koppelen? 

4 Welke van de 
activiteiten 
blijven - nuttig? 

Ik wil graag weten welke van de 10 activiteiten als positief 
ervaren zijn qua nut en leeropbrengst. Ik laat leerlingen uit 
een rijtje aanvinken welke ze goed vonden.  

5 Welke van de 
activiteiten weg 
– niet nuttig? 

Ik wil graag weten welke van de 10 activiteiten als negatief 
ervaren zijn qua nut en leeropbrengst. Welke tools hebben 
weinig tot geen inzicht gebracht in het leerproces? Natuurlijk 
kan ik dit ook afleiden uit de korte enquêtes na elke activiteit 
maar ik wil ook graag een totaaloverzicht ontvangen van de 
leerlingen.  

6 Welke van de 
activiteiten 
blijven – leuk? 

Ik wil weten welke activiteiten de leerlingen als leuk ervaren 
hebben. Als expert wil je graag de lessen leerzaam en zo 
leuk mogelijk maken. Als leerlingen een activiteit leuk vinden, 
is de (extrinsieke) motivatie waarschijnlijk ook hoger. Door 
deze vraag aan het einde van het traject te stellen, zijn de 
‘leukste’ activiteiten blijven hangen en zullen leerlingen deze 
benoemen.  

7 Welke van de 
activiteiten weg 
– niet leuk? 

Ik wil weten welke activiteiten de leerlingen als niet leuk 
ervaren hebben. Als expert wil je graag de lessen leerzaam 
en zo leuk mogelijk maken. Als leerlingen een activiteit niet 
leuk vinden, is de (extrinsieke) motivatie waarschijnlijk ook 
lager. Door deze vraag aan het einde van het traject te 
stellen, zijn de ‘minst leuke’ activiteiten blijven hangen en 
zullen leerlingen deze benoemen. 

8 Top 3 van beste 
(leukste & best 
werkende) 
activiteiten? 

Uiteindelijk hoop ik boven tafel te krijgen welke activiteiten de 
ultieme combinatie waren tussen leuk en nuttig. Leerlingen 
kiezen hiervoor uit de lijst van alle activiteiten de 3 beste / 
leukste activiteiten die echt moeten blijven voor komend jaar. 
Ik kan vervolgens in de aanpassing van het thema voor 
volgend schooljaar hier rekening mee houden.  
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§4.5  De evaluatie met collega’s van de sectie Spaans 
Ik vind niet alleen de informatie vanuit de leerlingen belangrijk voor dit onderzoek, 
maar ook de mening van de collega’s over alle formatieve activiteiten die we gedaan 
hebben. Zij zijn immers degenen die ermee moeten werken en voor wie het ook 
inzicht moet verschaffen over de actuele kennis van leerlingen.  

Ter afronding van het onderzoek vindt er een interview plaats met de experts Spaans 
uit leerjaar één. Dat zijn Lotje van Vegchel en Sanne van Erp. Zij worden bevraagd in 
twee onderdelen: 

1. Mindmap > schrijf alles op wat je nog weet van de afgelopen formatieve 
toetsing. Wat vond je ervan? Wat hebben we allemaal gedaan? Heeft het iets 
opgeleverd?  
Na het schrijven wordt de mindmap kort besproken.  
Er is hierbij gekozen voor een mindmap omdat de experts eerst hun 
gedachten de vrije loop mogen laten. Daarnaast worden er wellicht dingen 
opgeschreven die niet te vatten zijn in onderstaande interviewvragen. Door de 
mindmap daarna te gebruiken als input probeer ik een zo breed mogelijk scala 
aan informatie te verkrijgen.  

2. Vragenlijst / interview > Dit interview bestaat uit een aantal verdiepende 
vragen waarbij de mindmap zeker gebruikt zal worden. Daarnaast ontvangen 
de collega’s een lijst van gedane formatieve activiteiten die we zullen 
gebruiken bij de bespreking. De vragen die gesteld worden: 

a. Welke formatieve lesactiviteiten werkten goed (nuttig / motiverend in de 
klas) en welke activiteiten werkten minder goed? > we maken een 
lijstje. Dit lijstje zal vervolgens worden vergeleken met de resultaten uit 
de leerlingenquête om te zien of leerlingen een experts de formatieve 
toetsing op dezelfde manier hebben ervaren.  

b. Welke formatieve lesactiviteiten gaven jou als expert wel / niet inzicht in 
de actuele kennis van leerlingen?  > we maken een lijstje. Een van de 
doelen van dit onderzoek was dat leerlingen inzichtelijk hebben waar ze 
staan ten opzichte van een onderwerp. Naast leerlingen is het als 
expert ook belangrijk hierin inzicht te hebben, zodat je de leerling goed 
kan sturen en ondersteunen. Aan de hand van deze vraag probeer ik 
inzichtelijk te krijgen welke tools hierbij goed werkte.  

c. Bij welke formatieve lesactiviteiten kregen de leerlingen directe 
feedback? Bij welke activiteiten konden leerlingen vervolgens voor jouw 
gevoel direct aan de slag met deze feedback? > Uit de literatuur 
kwamen drie kernvragen  (Sluijsmans & Kneyber, Toetsrevolutie, 2016) 
(Toets!, 2017) naar voren die altijd beantwoord moeten worden in de 
formatieve toetsing. Een van deze vragen is ‘Weet je waar je nu staat?’. 
Om te weten waar je staat, is directe feedback nodig. Ik wil graag 
duidelijk krijgen welke tools deze directe feedback verschaften.  
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d. Welke formatieve lesactiviteiten sloten aan bij de kerndoelen van dit 
thema in leerjaar één? > De formatieve toetsactiviteiten stonden niet 
alleen in het teken van dit docentonderzoek, maar natuurlijk ook in het 
teken van aanleren van de Spaanse leerstof. De vraag is of de 
ontwikkelde materialen ook voldoende deze leerstof dekten en 
ondersteunden. Vandaar dat deze vraag gesteld wordt in het interview.  

e. Welke formatieve lesactiviteiten zie jij graag terugkomen in de 
lesplanning komend schooljaar? > Het doel van dit docentonderzoek is 
het implementeren van diverse formatieve toetsing in de leerlijn Spaans 
van leerjaar één. Gedurende de interventie zijn diverse formatieve 
toetsen uitgeprobeerd. Middels deze vraag onderzoek ik welke tools 
moeten blijven komend jaar en welke dus echt geïmplementeerd 
worden in de leerlijn. Het blijven wordt gebaseerd op nut (hoe bruikbaar 
is een tool gebleken, levert het voldoende kennis en inzichten op) en 
motivatie (is het aantrekkelijk voor een leerling om de werkvorm uit te 
voeren.  

f. Welke formatieve lesactiviteiten mogen verdwijnen uit de lesplanning 
komend schooljaar? > De mogelijkheid bestaat ook dat er tools 
uitgeprobeerd zijn die eigenlijk niet bruikbaar blijken voor experts of 
leerlingen. Ze leveren te weinig kennis op of ze zijn te tijdrovend in de 
lessituatie. Middels deze vraag probeer ik boven tafel te krijgen welke 
formatieve toetsvormen eventueel mogen verdwijnen uit de lesplanning 
en die dus niet geïmplementeerd worden in de leerlijn.  

g. Heb je nog aanvullende tips / tops over de diverse formatieve 
lesactiviteiten. Waren er praktische kanttekeningen? Zaken die beter / 
anders georganiseerd moeten worden?  

 

De uitwerking van de mindmaps en het interview zijn terug te vinden in het volgende 
hoofdstuk, de resultaten.  
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Hoofdstuk 5 Resultaten 
Naar aanleiding van de interventie zijn er diverse enquêtes afgenomen bij de 
leerlingen en experts Spaans die met het materiaal gewerkt hebben. Deze resultaten 
zijn hieronder weergegeven in drie paragrafen: 

1. De resultaten van de leerlingenquêtes n.a.v. elke tool. 
2. De resultaten van de eindenquête van leerlingen. 
3. De resultaten van het interview met experts Spaans.  

 

§5.1  Resultaten leerlingenquêtes n.a.v. elke tool 
Na afloop van elke formatieve toetsingsvorm die in de les afgenomen is, hebben 
leerlingen een vragenlijst ingevuld. Deze vragen zijn terug te vinden in paragraaf 4.2. 
De antwoorden op deze vragen zijn hieronder weergegeven in tabel 7. Onder de 
tabel is een korte toelichting gegeven op de manier waarop de percentages tot stand 
zijn gekomen.   

In de vragenlijst zijn ook vragen gesteld over geslacht, klas en werkniveau van de 
leerlingen. Deze uitsplitsing in resultaten is bewust binnen dit hoofdstuk achterwege 
gelaten vanwege de omvangrijkheid van resultaten. In een mogelijk 
vervolgonderzoek kan hier nog dieper op ingegaan worden. Op dit moment is het 
algemene beeld over de tools interessanter (welke tool moet blijven, welke heeft zijn 
doel bereikt etc.), dan hierbij een uitsplitsing hebben van geslacht, werkniveau en 
klas. Natuurlijk zijn deze gegevens wel in te zien bij de onderzoeker indien daar 
vraag naar is.  
	 	



40	
	

Tabel	7	Resultaten	leerlingenquête	per	formatieve	toetsing	

 Kahoot 

(N=138)  

Matching 

activities 

(N=119) 

Quick 

writes 

(N=123) 

Bookwidget 

(N=102) 

Spacerace 

(N=106) 

Mini – 

whiteboards 

(N=87) 

Quiz 

leesv. 

(N=103) 

Edpuzzle 

luisterv. 

(N=114) 

Miniwerkblad 

(N=93) 

Concept maps 

(N=77) 

Was het doel 

duidelijk?* 

Ja: 94,9%  

Nee: 5,1% 

Ja: 91,6% 

Nee: 8,4% 

Ja: 

92,7% 

Nee: 

7,3% 

Ja: 90,2% 

Nee: 9,8% 

Ja: 87,7% 

Nee: 

12,3% 

Ja: 96,6% 

Nee:3,4 % 

Ja: 

94,2% 

Nee: 

5,8% 

Ja: 93% 

Nee: 7% 

Ja: 100% 

Nee: 0% 

Ja: 94,8% 

Nee: 5,2% 

Heb je 

directe 

feedback 

ontvangen? 

Ja: 87,7% 

Nee: 12,3% 

Ja: 47,1% 

Nee: 

52,9% 

Ja: 

89,5% 

Nee: 

10,5% 

Ja: 67,6% 

Nee: 32,4% 

Ja: 88,6% 

Nee: 

11,4% 

Ja: 81,6% 

Nee: 18,4% 

Ja: 

92,2% 

Nee: 

7,8% 

Ja: 91,1% 

Nee:8,9% 

Ja: 71% 

Nee: 29% 

Ja: 41,6% 

Nee: 58,4% 

Weet je waar 

je nu 

staat?** 

Ja: 98,5% 

Nee: 1,5% 

Ja: 96,6% 

Nee: 3,4% 

Ja: 99,2 

% 

Nee: 

0,8% 

Ja: 93,1% 

Nee: 6,9% 

Ja: 97,1% 

Nee:2,9% 

Ja: 93,1 % 

Nee:6,9% 

Ja: 

96,2% 

Nee: 

3,8% 

Ja: 94,7% 

Nee: 

5,3% 

Ja: 100% 

Nee: 0% 

Ja: 97,4% 

Nee: 2,6% 

Hoe ga je bij 

het doel 

komen? *** 

Ben er al: 

62,3% 

Geen idee: 0% 

Ik ga ..: 37,7% 

Ben er al: 

16,7% 

Geen idee: 

2,6 % 

Ik ga ..: 

80,7% 

Ben er 

al: 

32,8% 

Geen 

idee: 

3,4% 

Ik ga ..: 

63,8% 

Ben er al: 

25% 

Geen idee: 

1% 

Ik ga ..: 74% 

Ben er al: 

35,8% 

Geen idee: 

0% 

Ik ga ..: 

64,2% 

Ben er al:33,3 

%  

Geen idee: 

0% 

Ik ga ..: 

66,7% 

Ben er 

al: 

49,5% 

Geen 

idee:0% 

Ik ga ..: 

50,5% 

Ben er al: 

16,4% 

Geen 

idee:0,9% 

Ik ga ..: 

82,7% 

Ben er al: 

15,1% 

Geen idee: 

1,1% 

Ik ga ..: 83,8% 

Ben er al: 18,2% 

Geen idee: 0% 

Ik ga ..: 81,8% 

Wanneer ga 

je aan de 

slag? **** 

Niet: 36,6% 

Nu: 4,6% 

Later: 58,8% 

(N=175) 

Niet: 5,1% 

Nu: 9,7% 

Later: 

85,2% 

(N=176) 

Niet: 

12,3% 

Nu: 

8,0% 

Later: 

79,7% 

(N=187) 

Niet: 10,5% 

Nu: 12,9% 

Later: 76,6% 

(N=171) 

Niet: 9,5% 

Nu: 8,9% 

Later: 

81,6% 

(N=168) 

Niet: 11,8% 

Nu: 10,4% 

Later: 77,8% 

(N=144) 

Niet: 

26,3% 

Nu: 

5,6% 

Later: 

68,1% 

(N=160) 

Niet: 

4,8% 

Nu: 

11,3% 

Later: 

83,9% 

(N=186) 

Niet: 4,5% 

Nu: 19,7% 

Later: 75,8% 

(N=157) 

Niet: 8,0% 

Nu: 18,2% 

Later: 73,8% 

(N=137) 

Wat vond je 

ervan? ***** 

J: 90,3% 

L: 9,7% 

(N=247) 

J: 84% 

L: 16% 

(N=206) 

J: 

87,1% 

L: 

12,9% 

(N=303) 

J: 88,5% 

L: 11,5% 

(N=261) 

J: 94,1% 

L: 5,9% 

(N=256) 

J: 88,9% 

L: 11,1% 

(N=216) 

J: 

89,9% 

L: 

10,1% 

(N=287) 

J: 78,9% 

L:21,1% 

(N=294) 

J: 86,6% 

L: 13,4% 

(N=231) 

J: 84,4% 

L: 15,6% 

(N=192) 
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*In de vragenlijst is er niet gevraagd naar een ‘ja’ of ‘nee’ met betrekking tot de 
duidelijkheid van het doel. Echter, als expert weet je wat het doel van de opdracht 
was en als leerlingen dat bijpassende antwoord kiezen, is het ‘ja’. Elk overig 
antwoord wat niet past bij het concrete lesdoel is ‘nee’. Uiteindelijk draait het bij de 
vragenlijst erom inzichtelijk te krijgen of de leerlingen het doel weten; en niet wat het 
specifieke doel van deze opdracht was. Deze vraag wordt gesteld omdat uit de 
literatuur duidelijk naar voren is gekomen dat leerlingen moeten weten wat het doel 
van een opdracht is om zo tot goed leren te komen! 

** Ook deze vraag is in de vragenlijst niet gesteld als een ja / nee vraag. Echter, aan 
de hand van de antwoorden is af te leiden of een leerling wel of niet weet waar hij 
staat met betrekking tot de kennis van het onderwerp. Voor dit onderzoek is het enkel 
van belang dat de leerling weet waar hij staat. Of dat vervolgens betekent dat hij nog 
moet oefenen of de stof al best goed kent, is niet van belang. Het draait erom dat de 
leerling weet waar hij staat en daar inzicht in heeft. Om de leerlingen een duidelijke 
vraagstelling te geven, is er wel voor gekozen de antwoorden uit te splitsen. 
Uiteindelijk is het voor dit onderzoek van belang te weten of de tool voldoende inzicht 
in de stand van zaken geeft; vandaar dat in deze resultaten volstaan wordt met ‘ja’ 
(optie 2, 3, 4 van de vragenlijst) of ‘nee’ (optie 1 van de vragenlijst).  

*** Middels deze vraag wordt achterhaald of leerlingen weten welke stappen ze 
kunnen zetten om het doel te behalen. Hierbij zijn de antwoorden samengevat als 
drie opties: ‘ik ben er al’,  ‘ik heb geen idee’ en ‘ik ga ….’. Voor dit onderzoek is het 
van belang te weten welk percentage van de leerlingen weet welke activiteiten hij 
kan doen om het doel te behalen of welk deel het doel wellicht al bereikt heeft. Het is 
niet belangrijk te weten wat die specifieke leerling gaat doen. Dat kan vervolgens 
voor de expert wel inzicht geven, maar is voor dit onderzoek onbelangrijk. Toch is de 
vraag wel in deze open vorm gesteld, om de leerling aan het denken te zetten en 
echt zijn eigen antwoord te laten formuleren.   

**** Uit de literatuur is gebleken dat leerlingen het beste leren als ze direct met de 
feedback aan de slag kunnen en de stappen om het doel te bereiken direct kunnen 
gaan uitvoeren. Middels deze vraag wordt gekeken of leerlingen deze ruimte ook 
direct voelen of dat daar wellicht een verbeterpunt ligt voor de lesopbouw rondom 
formatief toetsen. In de vraag hadden leerlingen diverse antwoordopties. Deze zijn 
voor de resultaten teruggebracht naar ‘niet’ (ik heb het doel al behaald), ‘nu’ en 
‘later’. Leerlingen konden meerdere antwoordopties aangeven; daarom is ervoor 
gekozen alle losse antwoorden te tellen (en dus mogelijk meer dan de N) en daar het 
percentage van te berekenen. 
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***** Via de laatste vraag wordt de leerling gevraagd een mening te geven over de 
formatieve toetsvorm. Als expert wil je immers altijd de leerling zo enthousiast en 
gemotiveerd mogelijk krijgen. De leerlingen konden meerdere antwoordopties 
aangeven, vandaar dat ervoor gekozen is alle meningen te registreren (dat kan dus 
mogelijkerwijs hoger liggen dan de N) en daar een percentage van te berekenen. Er 
is voor gekozen hierin een splitsing te maken tussen positieve meningen (J) en 
negatieve meningen (L). Onder de positieve meningen vallen ‘leuk’ en ‘leerzaam’ en 
alle overige positieve opties. Onder de negatieve meningen van vallen ‘leuk maar 
niet nuttig’, ‘saai’,  ‘ik houd niet van wedstrijdjes’ en alle overige negatieve opties. Dit 
zijn namelijk allemaal meningen waaruit blijkt dat de insteek van de formatieve 
toetsvorm (leuk en nuttig) niet gehaald is.  

 

De afwisseling van N bij de diverse formatieve toetsing kan verschillende oorzaken 
hebben. Zo kunnen er verschillende aantallen leerlingen afwezig geweest zijn door 
ziekte of andere redenen. Daarnaast is te zien dat bij de Spacerace klas 1B de 
opdracht niet uitgevoerd heeft. Hetzelfde geldt voor de mini – whiteboards. Ook 
daarbij hebben geen leerlingen van 1B de vragenlijst ingevuld. Daardoor is de N vele 
malen lager dan bij de andere activiteiten. Bij de Bookwidget is te zien dat van de 
klassen 1B en 1C slechts 10 en 11 leerlingen de enquête ingevuld hebben. Hetzelfde 
geldt voor de Concept Maps waarbij klas 1B en 1E beduidend minder de enquête 
ingevuld hebben. De verwachting is dat mijn klassen, omdat ik zo bewust bezig ben 
geweest met het onderzoek, er duidelijker op geattendeerd zijn de vragenlijst in te 
vullen. Dit kan voor mijn directe collega’s natuurlijk anders geweest zijn. Ik ben van 
mening dat dit voor het onderzoek weinig invloed heeft, omdat er nog steeds ruimte 
aantallen ingevulde enquêtes zijn.  
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§5.2  Resultaten eindenquête leerlingen 
Na afloop van de gehele onderzoeksperiode hebben de leerlingen een eindenquête 
ingevuld over alle tools die zij gedaan hebben.  

In de onderstaande figuren 4 t/m 7 is weergegeven hoe leerlingen denken over de 
diverse formatieve toetsactiviteiten die in de lessen gedaan zijn. Er is voor gekozen 
een verschil te maken in resultaten van leuk / niet leuk en nuttig / niet nuttig. Tot slot 
is in figuur 8 de top drie te zien van formatieve activiteiten die volgens de leerlingen 
het leukst en nuttigst zijn.  

 
Welke	activiteiten	vond	je	nuttig	voor	het	leren	van	de	Spaanse	stof?	

	
Figuur	4	Welke	activiteiten	vond	je	nuttig	voor	het	leren	van	de	Spaanse	stof?	

In	totaal	zijn	er	586	antwoorden	aangekruist.	Leerlingen	konden	namelijk	meerdere	antwoorden	
geven.	In	totaal	hebben	107	leerlingen	antwoord	gegeven	op	de	vraag.	In	de	bovenstaande	figuur	is	
te	zien	hoeveel	leerlingen	gekozen	hebben	voor	een	specifieke	tool.		

	

Afgeleid	uit	de	figuur	en	de	aantallen	die	terug	te	vinden	zijn	in	de	Google	Forms	enquête	is	de	
volgende	top	3	van	meest	nuttige	formatieve	activiteiten	te	maken:	

1. Kahoot	over	de	kleuren	(72	gekozen	gekozen)	
2. Mini-whiteboards	(65	keer	gekozen)	
3. Miniwerkblad	(65	keer	gekozen)	
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Welke	activiteiten	vond	je	niet	nuttig	voor	het	leren	van	de	Spaans	stof?	

	
Figuur	5	Welke	activiteiten	vond	je	niet	nuttig	voor	het	leren	van	de	Spaanse	stof?	

	

In	totaal	zijn	er	213	antwoorden	aangekruist.	Leerlingen	konden	namelijk	meerdere	antwoorden	
geven.	In	totaal	hebben	108	leerlingen	antwoord	gegeven	op	de	vraag.	In	de	bovenstaande	figuur	is	
te	zien	hoeveel	leerlingen	gekozen	hebben	voor	een	specifieke	tool.		

	

Afgeleid	uit	de	figuur	en	de	aantallen	die	terug	te	vinden	zijn	in	de	Google	Forms	enquête	is	de	
volgende	top	3	van	minst	nuttige	formatieve	activiteiten	te	maken:	

1. Bookwidget	(29	keer	gekozen)	
2. Edpuzzle	Luisterv.	(28	keer	gekozen)	
3. Matching	activities	(25	keer	gekozen)	&	Spacerace	(25	keer	gekozen)	
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Welke	activiteiten	vond	je	leuk	voor	het	leren	van	de	Spaanse	stof?	

	
Figuur	6	Welke	activiteiten	vond	je	leuk	voor	het	leren	van	de	Spaanse	stof?	

In	totaal	zijn	er	292	antwoorden	aangekruist.	Leerlingen	konden	namelijk	meerdere	antwoorden	
geven.	In	totaal	hebben	90	leerlingen	antwoord	gegeven	op	de	vraag.	In	de	bovenstaande	figuur	is	te	
zien	hoeveel	leerlingen	gekozen	hebben	voor	een	specifieke	tool.		

Afgeleid	uit	de	figuur	en	de	aantallen	die	terug	te	vinden	zijn	in	de	Google	Forms	enquête	is	de	
volgende	top	3	van	meest	leuke	formatieve	activiteiten	te	maken:	

1. Kahoot	kleuren	(96	keer	gekozen)	
2. Spacerace	(66	keer	gekozen)	
3. Matching	activities	(47	keer	gekozen)	
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Welke	activiteiten	vond	je	niet	leuk	voor	het	leren	van	de	Spaanse	stof?	

	
Figuur	7	Welke	activiteiten	vond	je	niet	leuk	voor	het	leren	van	de	Spaanse	stof?	

In	totaal	zijn	er	213	antwoorden	aangekruist.	Leerlingen	konden	namelijk	meerdere	antwoorden	
geven.	In	totaal	hebben	78	leerlingen	antwoord	gegeven	op	de	vraag.	In	de	bovenstaande	figuur	is	te	
zien	hoeveel	leerlingen	gekozen	hebben	voor	een	specifieke	tool.		

Afgeleid	uit	de	figuur	en	de	aantallen	die	terug	te	vinden	zijn	in	de	Google	Forms	enquête	is	de	
volgende	top	3	van	minst	leuke	formatieve	activiteiten	te	maken:	

1. Quick	Writes	(44	keer	gekozen)	
2. Edpuzzle	luisterv.	(41	keer	gekozen)	
3. Miniwerkblad	(41	keer	gekozen)	
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Welke	3	activiteiten	vormden	de	beste	combinatie	van	leuk	en	nuttig?	

	
Figuur	8	Welke	activiteiten	vond	je	de	beste	combinatie	van	leuk	en	nuttig	voor	het	leren	van	de	Spaanse	stof?	

In	totaal	zijn	er	317	antwoorden	aangekruist.	Leerlingen	konden	namelijk	meerdere	antwoorden	
geven.	In	totaal	hebben	107	leerlingen	antwoord	gegeven	op	de	vraag.	In	de	bovenstaande	figuur	is	
te	zien	hoeveel	leerlingen	gekozen	hebben	voor	een	specifieke	tool.		

Afgeleid	uit	de	figuur	en	de	aantallen	die	terug	te	vinden	zijn	in	de	Google	Forms	enquête	is	de	
volgende	top	3	van	beste	combinatie	leuk	en	nuttig	formatieve	activiteiten	te	maken:	

1. Kahoot	(67	keer	gekozen)	
2. Spacerace	(51	keer	gekozen)	
3. Bookwidget	(35	keer	gekozen)	
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§5.3  Resultaten interview experts Spaans 
In deze laatste paragraaf van het hoofdstuk Resultaten zijn de antwoorden op de 
interviewvragen over de diverse formatieve toetsactiviteiten van de experts Spaans 
Lotje en Sanne weergegeven. Er is gekozen voor een weergave per interviewvraag, 
zodat de strekking van de antwoorden steeds heel helder is. De uitleg omtrent de 
reden voor het stellen van bepaalde vragen is terug te vinden in paragraaf 4.5 van dit 
onderzoek. 

Daarnaast is het interview gestart met een mindmap die Sanne en Lotje hebben 
gemaakt, waarbij ze alles opgeschreven hebben omtrent de activiteiten. Deze 
mindmaps zijn terug te vinden in bijlage 4.  

 

1. Welke formatieve lesactiviteiten werkten goed (nuttig / motiverend in de klas) en 
welke activiteiten werkten minder goed?  
Goed: De opdracht behorende bij leesvaardigheid (Quiz) en de opdracht behorende bij 
luistervaardigheid (Edpuzzle).  
Lotje en Sanne: De Quick writes en de Bookwidget werkten erg prettig.  
Lotje: Minder positief over het miniwerkblad omdat deze wellicht te schools en de lastig 
voor leerlingen was. Leerlingen hebben meer sturing nodig dan ‘ontdek of de zin goed 
of fout is’. Voorstel: een opdracht zoals ‘de zin is fout, verbeter deze’.  
Niet positief qua nut en motivatie: geen  
 

2. Welke formatieve lesactiviteiten gaven jou als expert wel / niet inzicht in de 
actuele kennis van leerlingen?   
Unaniem: Edpuzzle > Achter de schermen is deze tool goed te volgen.  
Ook positief > de mini-whiteboards. Deze tool gaf zeker directe feedback, maar was 
wel lastig werkbaar in de praktijk qua schrijven en uitvegen.  
Unaniem geen inzicht in actuele kennis van leerling: matching activities (memory).  
 

3. Bij welke formatieve lesactiviteiten kregen de leerlingen directe feedback? Bij 
welke activiteiten konden leerlingen vervolgens voor jouw gevoel direct aan de 
slag met deze feedback?  
Drie activiteiten waarbij leerlingen directe feedback kregen en direct door kunnen: 
Edpuzzle luisteropdracht, de Quick Writes, voornamelijk door de bijbehorende 
powerpoint waarin leerlingen direct de juiste antwoorden zagen en de Bookwidget 
waarbij ze online een kruiswoordraadsel invulden over de Spaanse kloktijden.  
 

4. Welke formatieve lesactiviteiten sloten aan bij de kerndoelen van dit thema in 
leerjaar één?  
Alle activiteiten sloten aan bij de kerndoelen van dit thema. De enige activiteit waarbij 
ze zichzelf wel afvroegen wat het concrete doel was, was de matching activities omdat 
een memory enkel herhaling woordenschat als doel heeft en enkel mogelijk is als 
leerlingen de woorden al een beetje kennen.  
 

  



49	
	

5. Welke formatieve lesactiviteiten zie jij graag terugkomen in de lesplanning 
komend schooljaar? > Het blijven wordt gebaseerd op nut (hoe bruikbaar is een 
tool gebleken, levert het voldoende kennis en inzichten op) en motivatie (is het 
aantrekkelijk voor een leerling om de werkvorm uit te voeren.  
De top 5 van meest nuttige en motiverende activiteiten volgens Lotje: 
1e plaats > Spacerace (hierbij wordt kennis gedeeld en strijd je samen, tegen en met 
elkaar). 
2e plaats > Kahoot 
3e plaats > Quick Writes 
4e plaats > Edpuzzle 
5e plaats > Bookwidget 
 
De top 5 van meest nuttige en motiverende activiteiten volgens Sanne: 
1e plaats > Bookwidget (leerlingen waren enthousiast en het is voor de expert helder 
wie nog hulp nodig heeft). 
2e plaats > Quick Writes (de leerlingen waren echt bezig en vonden het leuk) 
3e plaats > Edpuzzle (een keer een andere manier van luistervaardigheid) 
4e plaats > Quiz leesvaardigheid 
5e plaats > Kahoot (veel leerlingen zijn enthousiast bij deze activiteit) 
 

6. Welke formatieve lesactiviteiten mogen verdwijnen uit de lesplanning komend 
schooljaar? > Ze leveren te weinig kennis op of ze zijn te tijdrovend in de 
lessituatie.  
De Matching Activities > praktisch niet werkbaar. Als mogelijk alternatief om deze toch 
in de lesplanning te houden gaf Sanne aan de memory door de leerlingen zelf te laten 
maken, zodat ze daarmee kennis vergaren.  
Daarnaast werd de Mini-whiteboards niet door iedereen als prettig ervaren. Het leverde 
praktisch weinig opbrengst op, omdat de stiften en het bordje niet goed werkten. Wel 
was het vernieuwend en afwisselend en echt een tool met samenwerking. 
Tot slot werd het Miniwerkblad als te pittig ervaren. De check is goed, maar nu te lastig 
en in de tijdsplanning van de les was er te weinig tijd goed stil te staan bij de 
antwoorden.  
 

7. Heb je nog aanvullende tips / tops over de diverse formatieve lesactiviteiten. 
Waren er praktische kanttekeningen? Zaken die beter / anders georganiseerd 
moeten worden?  

- Administratie tijd is nodig > te weinig tijd om feedback te bespreken en tot acties te 
laten komen.  

- De tools zijn heel interessant, vernieuwend en leuk. Leerlingen gaan fanatiek ermee 
aan de slag. 

- Liever in de toekomst meer opties bieden > meer differentiatie en werken op maat.  
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Hoofdstuk 6 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de conclusies weergegeven op deelvraag 5 en 6. Daarnaast zijn 
de eindconclusies op de hoofdvraag weergegeven.  

In paragraaf 6.1 zijn de conclusies naar aanleiding van deelvraag 5 “Is het formatief 
toetsen werkbaar gebleken voor leerlingen binnen DNS leerjaar 1?” weergegeven. 
Deze conclusies zijn geformuleerd aan de hand van de leerlingenquêtes na elke 
formatieve toetsing en de eindenquête leerlingen die aan het einde van dit thema 
afgenomen is.  

In paragraaf 6.2 is deelvraag 6 “Is het formatief toetsen werkbaar gebleken voor 
experts binnen DNS?” beantwoord via het interview met de sectiegenoten Sanne en 
Lotje.  

In paragraaf 6.3 is er een eindconclusie geformuleerd waarin de hoofdvraag “Hoe 
kan formatieve toetsing geïmplementeerd worden binnen de leerlijn Spaans voor 
leerjaar 1 op De Nieuwste School?” beantwoord is.  

 

§6.1 Conclusies deelvraag 5 “Is het formatief toetsen werkbaar 
gebleken voor leerlingen binnen DNS leerjaar 1?” 
Middels de testperiode is geprobeerd een uitgebreid scala aan formatieve 
toetsactiviteiten aan te leggen die vervolgens geïmplementeerd zouden kunnen 
worden in de leerlijn Spaans van DNS. Bij elke tool was het van belang dat de 
leerling directe feedback kreeg, wist waar hij stond met betrekking tot het lesdoel en 
wist hoe hij bij dit lesdoel kon komen. Daarnaast is ook motivatie meegenomen; was 
de formatieve toetsactiviteit leuk om te doen? Ook ben ik erg benieuwd naar de 
mogelijkheid direct met de feedback aan de slag te kunnen. Uit paragraaf 2.3 is 
gebleken dat formatieve feedback het beste ‘landt’ als een leerling direct met deze 
feedback aan de slag kan. Zit er te veel tijd tussen feedback en aan de slag, bestaat 
de kans dat leerlingen zijn vergeten wat ze moesten gaan doen. Tot slot kijk ik naar 
de ultieme combinatie van nuttig en leuk volgens de leerlingen.  
De leerlingenenquêtes na afloop van elke tool hebben voornamelijk als input gediend 
voor de conclusies omtrent directe feedback, duidelijkheid lesdoel en bereiken 
lesdoel en aan de slag. Dit zijn namelijk specifieke vragen die enkel gelden voor de 
gebruikte tool. 
Voor de conclusies omtrent motivatie en ultieme combinatie is voornamelijk gekeken 
naar de resultaten op de eindenquête leerlingen, omdat leerlingen bij het invullen van 
deze enquête alle tools gedaan hebben en dus kunnen kijken naar wat zij uiteindelijk, 
alles overziende, het leukst vonden.   
Kijkend naar zowel de leerlingenquêtes na afloop van elke tool als de eindenquête 
leerlingen, zijn de volgende conclusies te trekken: 
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Directe feedback 
Meer dan de helft van de deelnemende leerlingen ervaart bij Matching activities en 
Concept Maps geen directe feedback te hebben gekregen over hun kennis omtrent 
een onderwerp. Deze twee offline tools hebben geen concreet nakijkmodel. Deze 
twee tools zouden dus betreffende directe feedback niet geïmplementeerd hoeven te 
worden in de leerlijn omdat ze de leerlingen te weinig informatie geven over hun 
actuele kennis.  
De Quiz leesvaardigheid en de Edpuzzle geven leerlingen juist de meeste directe 
feedback. Deze twee tools geven na elke vraag direct aan of een antwoord juist of 
onjuist is. Deze twee tools zouden betreffende direct feedback opgenomen mogen 
worden in de leerlijn Spaans.  
 
Waar sta je m.b.t. het lesdoel? 
Ondanks het wellicht ontbreken van directe feedback bij een aantal tools, geven 
leerlingen massaal aan na elke tool wel te weten waar ze staan met betrekking tot 
het lesdoel. Dat betekent dat elke tool geïmplementeerd mag worden in de leerlijn 
betreffende ‘weet je waar je staat’.  
 
Hoe kom je bij het lesdoel? 
Belangrijk voor een expert hierbij is te weten of leerlingen een beeld hebben van de 
weg die ze kunnen afleggen om bij het einddoel te komen. Bij elke tool en dus bij elk 
lesonderwerp geven leerlingen aan dat ze weten wat ze moeten doen of dat ze er 
zelfs al zijn! Slechts een verwaarloosbaar aantal leerlingen (vaak 1 of 2 per tool) 
geeft aan dit niet te weten. Het is natuurlijk wel belangrijk dat juist de leerlingen die 
het niet weten, aan de bel trekken of contact maken met de expert hierover. Daarom 
zijn juist tools die achter de schermen informatie bieden zoals Edpuzzle en Socrative 
handige tools omdat je daarbij als expert inzichtelijk hebt wie hulp nodig heeft.  
Leerlingen geven zelf ook mooie acties aan die zij kunnen gaan doen om het doel te 
behalen, zoals: 

- Beter de woorden van de woordenlijst leren want dan is mijn woordenschat 
groter en weet ik waar ze het over hebben. 

- Na schooltijd Spaanse filmpjes gaan kijken. Eerst makkelijke filmpjes die ik 
makkelijk kan begrijpen en zo dan steeds opbouwen. 

- Ik ga elke dag de woordenlijst doornemen en op Youtube filmpjes over 
Spaanse taal opzoeken en die dan vertalen.  

- Ik ga thuis nog even doornemen wat ik nog niet snapte (van de grammatica).  
 
Direct aan de slag? 
Gemiddeld 76%  van de leerlingen geeft aan op een ‘later tijdstip’ aan de slag te 
gaan met het bereiken van het lesdoel. Dat betekent er in de les te weinig tijd / ruimte 
is voor de leerlingen om aan de slag te gaan met de resultaten van de formatieve 
toets.  
 
Welke tools zijn motiverend / leuk? 
Bij elke tool is het aantal leerlingen dat de tool leuk vond groter dan het aantal 
leerlingen dat de tool niet leuk vond. De Edpuzzle luistervaardigheid, de Quick 
Writes, de Concept Maps en het miniwerkblad worden het minst leuk bevonden. De 
Kahoot en de Spacerace worden het leukst bevonden. In deze twee tools komt het 
competitie-element duidelijk terug; dit kan betekenen dat leerlingen graag een 
‘wedstrijdelement’ terugzien in de formatieve toetsing.   
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Ultieme combinatie van leuk en nuttig 
Leerlingen geven aan dat de Kahoot, de Spacerace en de Bookwidget de ultieme 
combinatie zijn van leuke activiteiten die ook zeer nuttig zijn voor het leren van de 
Spaanse taal. Deze drie tools zouden dus zeker terug moeten komen in de leerlijn 
Spaans als je de leerlingen mag geloven.  
 
Antwoord deelvraag 5: 
Is het formatief toetsen nu ook werkbaar gebleken voor de leerlingen van leerjaar 1?  
Het is duidelijk te zien dat leerlingen weten waar ze staan met betrekking tot een 
onderwerp en dat ze weten hoe ze het einddoel gaan bereiken. Terugkijkend naar de 
belangrijkste drie vragen van leren (wat is mijn doel, waar sta ik en hoe kom ik er) is 
duidelijk uit de resultaten gebleken dat deze vragen beantwoord worden middels de 
diverse formatieve toetsing en dat dit dus betekent dat het werkbaar is voor 
leerlingen. Ook geeft bij de vraag of de tools leuk / motiverend waren, bij elke tool de 
meerderheid aan dat dit het geval was.  
Als werkbaar echter ook betekent dat leerlingen direct aan de slag kunnen met de 
uitkomst van de formatieve toetsing, zou het antwoord juist nee moeten zijn. Het 
direct aan de slag kunnen ontbreekt grotendeels.  
 
Concluderend kan gezegd worden dat formatief toetsen zeker werkbaar is voor 
leerlingen uit leerjaar 1 en dat (een aantal) tools praktisch gezien goed werkt, maar 
dat er wel ruimte en tijd moet komen in de lesplanning voor de verwerking van de 
formatieve feedback en voor het zetten van de vervolgstappen.  
Tot slot geven leerlingen aan dat met name Kahoot, Spacerace, Edpuzzle, Quiz 
leesvaardigheid en Bookwidget nuttig en/of motiverend gewerkt hebben. Deze vijf 
tools mogen dus, volgens de leerlingen, zeker geïmplementeerd worden in de leerlijn 
Spaans van leerjaar 1. 
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§6.2 Conclusies deelvraag 6 “Is het formatief toetsen werkbaar 
gebleken voor experts binnen DNS?” 
Naast het werkbaar zijn voor leerlingen van leerjaar 1 is het ook belangrijk dat het 
formatief toetsen werkbaar is voor experts binnen DNS. Zij zijn immers degenen die 
de leerlingen moeten motiveren, helpen en begeleiden. Om leerlingen goed te 
kunnen begeleiden en motiveren, moet een opdracht duidelijk zijn, het moet experts 
inzicht geven in de resultaten van leerlingen, het moet leerlingen directe feedback 
geven, het moet aansluiten bij de lesdoelen van het vak en het moet interessant en 
leuk zijn.  
Kijkend naar deze laatste ‘eis’ gaven Lotje en Sanne in het interview unaniem aan 
dat dit gold voor alle tools. Ze merkten dat veel leerlingen echt in de opdracht doken 
en er fanatiek mee aan de slag gingen. De meeste tools waren ook erg vernieuwend. 
Een mooi idee omtrent de Concept Maps was hierbij nog deze in kleine groepjes te 
laten doen, zodat ze gezamenlijk hun woordenschat updaten.  

Betreffende de tools het Miniwerkblad en de Concept Maps moet je als expert veel 
rondlopen. Deze tool is dan ook offline en vraagt dus meer van de expert. Hierdoor 
was het overzicht behouden lastig en is het echt helpen van leerlingen praktisch niet 
mogelijk. Deze tool zou dus niet terug hoeven te komen in de leerlijn. De vraag is 
zelfs of offline tools wel bruikbaar zijn. Deze opmerking is direct te weerleggen door 
de bruikbaarheid en populariteit van de offlinetool Quick Writes waarbij leerlingen via 
een powerpoint en post-its de stof herhaalden.  

Qua duidelijkheid van lesdoelen vroegen Lotje en Sanne zichzelf af wat het concrete 
doel van de Matching Activities was, omdat een memory enkel herhaling 
woordenschat als doel heeft en alleen mogelijk is als leerlingen de woorden al een 
beetje kennen.  
De overige doelen waren zeker helder en dat is ook logisch, aangezien de 
opdrachten speciaal voor dit thema en deze kerndoelen geschreven zijn.  

Ook werd duidelijk aangegeven dat administratieve tijd heel belangrijk is. Je kunt via 
de tools uitvoerig meekijken en je hebt veel inzicht in waar een leerling staat, maar 
het goed gebruiken van deze kennis kost tijd. In een ideale wereld bespreek je direct 
met de leerlingen waar ze staan en hoe ze nu verder kunnen. Voor deze stap is tijd 
nodig; tijd die nu nog te veel ontbreekt. Hierdoor raakte deze vervolgstap 
ondergesneeuwd. Belangrijk is dus in de toekomst niet alleen de tools te doen in de 
les, maar ook tijd te creëren om de resultaten vervolgens te bespreken en een 
vervolgplan te maken waarbij leerlingen zelf ook aan het denken gezet worden.  

Alle eisen omtrent goed kunnen werken met een opdracht in acht genomen, blijkt uit 
het interview met Lotje en Sanne dat formatief toetsen zeker werkbaar is gebleken. 
Natuurlijk was hierbij wel voorkeur voor een aantal tools. Met name de Spacerace, 
Kahoot, Bookwidget, Quick Writes en Edpuzzle zijn als zeer werkbare tools ervaren. 
De voorkeur is dan ook dat deze tools zeker terugkomen in de leerlijn van Spaans 
van leerjaar 1. De belangrijkste kanttekening hierbij is wel dat er ook echt tijd ontstaat 
voor de vervolgstap, zodat het doel door en met leerlingen bereikt kan worden.  
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§6.3  Conclusies hoofdvraag “Hoe kan formatieve toetsing 
geïmplementeerd worden binnen de leerlijn Spaans voor 
leerjaar 1 op De Nieuwste School?” 
Hoe kan formatieve toetsing geïmplementeerd worden binnen de leerlijn Spaans 
voor leerjaar 1 op De Nieuwste School? 

Om een goed antwoord te formuleren op deze hoofdvraag, is nogmaals terug 
gekeken naar het theoretisch kader (hoofdstuk 2 Literatuurstudie) en de daaruit 
volgende interventie met bijbehorende resultaten (hoofdstuk 4 en 5). Eerst wordt 
teruggekeken naar de checklist die is samengesteld aan de hand van de 
literatuurstudie; zijn alle onderdelen even belangrijk en praktisch uitvoerbaar 
gebleken? Daarna is gekeken naar de interventie; welke tools werken wel en niet in 
de praktijk en mogen geïmplementeerd worden in de leerlijn Spaans voor leerjaar 1? 
Tot slot is er een eindconclusie geschreven die direct antwoord geeft op de 
hoofdvraag.  

Checklist 

Aan de hand van de diverse bronnen uit de literatuurstudie is een checklist 
samengesteld waaraan formatief toetsen moet voldoen, wil het in de praktijk werken. 
Terugkijkend naar deze checklist en de resultaten van de interventie die via deze 
checklist is opgesteld, is de kern van formatief toetsen dat leerlingen geen cijfer 
krijgen voor de ‘toets’ en dat ze via de formatieve toets weten waar ze staan ten 
opzichte van een lesdoel. Wat betreft cijfer is er bij geen van de geteste tools een 
cijfer aan gekoppeld. De uitgeprobeerde tools lenen zich daar ook prima voor; er is 
feedback maar geen cijfer. Wat betreft het lesdoel draait het continu om de drie 
vragen: wat is het doel, waar sta ik en hoe kom ik bij het doel? De uitprobeerde 
formatieve toetsen richtten zich ook continu op deze vragen. Wil je formatieve 
toetsing dus implementeren, dan zal je kerndoel het beantwoorden van deze drie 
vragen zijn.  

Een ander belangrijk punt uit de checklist voor goed formatief toetsen is dat er sprake 
moet zijn van directe feedback (direct tijdens / na de opdracht) en dat deze directe 
feedback geformuleerd moet zijn in leerlingtaal gericht op de verbeterpunten. Een 
leerling moet direct weten waar hij staat ten opzichte van het doel. Uit de geteste 
formatieve toetsactiviteiten blijkt dat leerlingen bij twee tools (Matching Activities en 
Concept Maps) deze directe feedback niet ontvangen hebben. Deze tools zijn dus 
niet geschikt voor formatief toetsen. De overige tools geven wel directe feedback en 
zijn op basis van dit criteria geschikt bevonden voor implementatie in de leerlijn. De 
feedback die ze ontvangen hebben, is in leerlingtaal. Deze taal is namelijk 
geformuleerd door de expert zelf en daarbij mag je ervan uit gaan dat de expert weet 
wat leerlingtaal is. Dat was ook terug te zien in de lessituatie; er zijn bij de experts 
geen vragen gekomen over de feedback in de trant van onbegrip over ‘wat er staat’.  
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Ook is te zeggen dat het bij formatief toetsen van belang is dat leerlingen direct aan 
de slag kunnen in lestijd met de verbeterpunten. In de praktijk is dit helaas niet 
gelukt, zoals blijkt uit tabel 7 ‘wanneer ga je aan de slag’? Leerlingen geven hierbij 
massaal aan thuis of op een ander tijdstip te werken aan de verbeterpunten. Uit de 
literatuur kwam naar voren dat leerlingen dit juist op hetzelfde moment moeten 
kunnen doen. Dit is dus een belangrijk ontwikkelpunt voor de toekomst; er moet 
lestijd beschikbaar komen om te werken aan de verbeterpunten die blijken uit de 
formatieve toetsing.  

Aangezien bijna alle tools online plaatsvinden, was stabiel internet volgens de 
checklist ook een belangrijk aandachtspunt. Gelukkig is tijdens de testperiode 
gebleken dat het internet volledig stabiel was. Het is dus zeker van belang bij 
formatief toetsen, maar alleen als je online tools wilt gebruiken, iets wat niet persé 
noodzakelijk is.  

Uit het theoretisch kader is naar voren gekomen dat er al wel formatieve toetsing 
plaatsvond binnen Spaans in leerjaar 1, maar dat deze vaak aan de orde was aan 
het einde van een thema. Uit de literatuur is naar voren gekomen dat juist regelmatig, 
tussentijds toetsen van belang is. Uit de interventie is gebleken dat leerlingen hier 
goed op reageren en dat ze beter kunnen inschatten of ze extra uitleg nodig hebben 
of hoe ver ze zijn met een bepaald lesonderwerp. Ook voor ons als expert voelt het 
veel beter de formatieve toetsing gedurende het thema te laten plaatsvinden, zodat 
leerlingen aan de hand hiervan een actieplan kunnen vaststellen. Uit de feedback 
van de collega’s is wel gebleken dat er meer tijd moet komen om dit actieplan 
vervolgens te maken en uit te voeren.  

Om dit actieplan te laten slagen, is het belangrijk diverse onderwerpen regelmatig te 
‘checken’ via formatieve toetsen. In dit onderzoek was er door de grote hoeveelheid 
interventies gedeeltelijk sprake van herhaling. Diverse vaardigheden zijn meerdere 
keren aan bod gekomen (meerdere keren focus op grammatica en meerdere keren 
focus op woordenschat). Deze herhaling is belangrijk zodat leerlingen keer op keer 
kunnen checken hoe ver ze zijn. Wel zou het goed zou zijn de herhaling nog meer op 
specifieke onderwerpen te richten; bijvoorbeeld diverse keren checken of de 
‘kloktijden’ duidelijk zijn in het Spaans. Op die manier kunnen leerlingen verbetering 
en vooruitgang laten zien aan zichzelf en aan de expert.  

Aangezien leerlingen op DNS al redelijk gewend zijn aan een grote afwisseling in 
werkvormen en formatieve toetsing, is het ruimte geven aan leerlingen om te wennen 
aan formatief toetsen, niet echt aan de orde gebleken. Hetzelfde geldt voor het 
aandachtspunt dat het belangrijk is de gehele school te bewegen richting formatieve 
toetsing; ook dit is bij onze school al volop ingezet en dus geen belangrijk 
aandachtspunt voor de implementatie van formatief toetsen in de leerlijn Spaans.  

Tot slot zijn de diverse formatieve toetsingsctiviteiten speciaal ontwikkeld voor dit 
lesthema ‘mi instituto divertido’. Dit heeft ervoor gezorgd dat alle onderdelen goed 
aansloten bij de kerndoelen van Spaans in leerjaar 1. Dat is natuurlijk wel het 
hoofddoel; als een opdracht niet aansluit bij een kerndoel, is het overbodig. Bij het 
implementeren van formatief toetsen in de leerlijn is het belangrijk er continu zorg 
voor te dragen dat de activiteiten passen bij de kerndoelen van dat specifieke thema.  
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Interventie; de tools 

De tools die door zowel de leerlingen als de experts Spaans het meest nuttig en leuk 
ervaren zijn, zijn: 

- Kahoot 
- Spacerace 
- Edpuzzle 
- Bookwidget 
- Quiz Leesvaardigheid 
- Quick Writes 

De populariteit van Kahoot is niet heel verrassend. Het is een zeer bekende tool die 
al veel ingezet wordt en die een sterk wedstrijdelement heeft. Het is wel prettig dat er 
ook andere tools uit het onderzoek naar voren komen om te implementeren, zodat 
ook de minder snelle, minder competitief ingestelde leerling bediend wordt.  

De gekozen tools voor implementatie zijn allemaal online tools. Deze online tools 
geven meer directe feedback dan de offline tools. Daarnaast is het voor experts 
(vaak) mogelijk achter de schermen mee te kijken. Een offline tool vraagt meer 
begeleiding van de expert, maar is wel altijd mogelijk zonder internet. Dit is een 
belangrijke afweging.  

De tools zijn een mooie mix van alle vaardigheden waarop gedurende dit onderzoek 
de focus is gelegd. Kahoot en Spacerace zijn voorbeelden van het formatief toetsen 
van woordenschat. Edpuzzle traint luistervaardigheid. Quiz Leesvaardigheid 
evalueert leesvaardigheid. Tot slot geven Bookwidget en Quick Writes juist informatie 
over de grammaticale kennis van de leerling.  

Tot slot is wel gebleken dat ontwikkeltijd erg belangrijk is. Voor de interventie zijn 
veel tools ontwikkeld. Dit kost tijd. Deze tijd moet beschikbaar zijn, wil een expert 
formatief toetsen gedegen integreren in het lesprogramma.  
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Eindconclusie 

Terugkijkend naar het praktijkprobleem en het onderzoeksdoel werd er via dit 
onderzoek gezocht naar een manier waarop de leerlingen tussentijds feedback 
ontvingen en wisten waar ze stonden, omdat feedback aan het einde van het thema 
niet of nauwelijks verwerkt werd. Ook werd er gezocht naar een toolbox van 
formatieve toetsen waarbij direct inzichtelijk was waar een leerling stond en waardoor 
de expert direct een actieplan kon maken met de leerling. Tot slot was het doel het 
voorkomen van een kennishiaat bij leerlingen zodat ze nooit met een achterstand 
door konden gaan naar een volgend thema.  

Er is gebleken dat formatief toetsen een uitstekende manier is om leerlingen van de 
benodigde tussentijdse feedback te voorzien. Uit dit hele onderzoek is te 
concluderen dat de volgende zaken nodig zijn om dit formatief toetsen goed te 
implementeren in de leerlijn Spaans van leerjaar 1: 

1. Er mag geen cijfer gekoppeld zijn aan de formatieve toets.  
2. De formatieve toetsing moet continu draaien om de vragen: Wat is het doel? Waar 

sta ik? Hoe kom ik bij het doel?  
3. Er moet sprake zijn van directe feedback bij de formatieve toets in leerlingtaal; een 

leerling moet direct weten waar hij staat ten opzichte van een (les)doel.  
4. Er moet voldoende lestijd komen voor de leerlingen om in de les direct aan de slag te 

kunnen met de aandachtspunten voortkomend uit de formatieve toetsing. Deze tijd is 
er nu nog onvoldoende.  

5. De formatieve toetsing moet plaatsvinden gedurende het thema en er moet tijd 
komen om het actieplan uit te werken en uit te voeren. Vervolgens moeten er 
meerdere onderdelen op diverse formatieve manieren getoetst worden zodat er 
sprake is van herhaling en de leerling zijn ontwikkeling zichtbaar kan maken. 	

6. De ontwikkelde formatieve toetsactiviteiten moeten inhoudelijk aansluiten bij de 
kerndoelen van het lesthema. 	

Ook kan geconcludeerd worden dat de Matching Activities, Mini-whiteboards, 
Miniwerkblad en Concept Maps niet opgenomen worden in de leerlijn Spaans voor 
leerjaar 1. Deze vier tools zijn niet werkbaar gebleken en worden dus niet 
geïmplementeerd. De overige zes tools (Kahoot, Spacerace, Edpuzzle, Bookwidget, 
Quiz leesvaardigheid en Quick Writes) vormen de start van een uitgebreide toolbox 
van formatieve tools en worden wel geïmplementeerd en zullen komend jaar opnieuw 
in de lessen rondom het thema ‘mi instituto divertido’ aan bod komen. 

Hopelijk zorgen deze tools ervoor dat leerlingen niet meer met een kennishiaat 
doorgaan naar het volgende lesthema. Helemaal voorkomen gaat niet, omdat 
leerlingen nou eenmaal met een onvoldoende voor een onderwerp toch doorstromen 
naar het volgende onderwerp. Wel verwacht ik dat door middel van formatief toetsen 
het mogelijke kennisgat eerder ontdekt wordt en dat leerlingen er iets aan kunnen 
doen en dat dus het aantal leerlingen met een kennishiaat zal afnemen.  

Tot slot was het hebben van voldoende kennis over formatief toetsen een belangrijk 
onderdeel van de checklist. Ik denk dat aan de hand van dit onderzoek wel duidelijk 
is dat de sectie Spaans nu, bij de afronding van het onderzoek, voldoende kennis 
heeft om formatief toetsen goed te implementeren in de leerlijn van leerjaar 1.  
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Hoofdstuk 7 Discussie en evaluatie & vooruitblik  
In dit laatste hoofdstuk komen de discussie en de evaluatie & vooruitblik van het 
onderzoek aan bod.  

 

Discussie: 

In dit onderzoek ben ik helaas niet in staat geweest de vooruitgang van leerlingen 
door middel van formatieve toetsing echt te meten. Leerlingen gaven wel aan dat ze 
nu goed wisten waar ze stonden ten opzichte van een doel, maar echte concrete 
vooruitgang heb ik niet gemeten. Graag had ik de toetsresultaten van vorig jaar 
thema ‘Instituto’ vergeleken met de resultaten van dit jaar, nadat ze de interventie 
doorlopen hadden. Echter waren we binnen de sectie niet helemaal tevreden over de 
toets van vorig jaar. Ik heb er dus voor gekozen de toets inhoudelijk aan te passen 
en dus is vergelijken lastiger. Daarnaast is vergelijken lastig door alle variabelen 
zoals de niveaus van leerlingen, aantal dyslecten, andere opbouw thema, voorkennis 
aangelegd in andere thema’s door andere opbouw etc.  Vergelijken met vorig jaar is 
dus niet representatief. Ook de toets 2x afnemen (één keer voor en één keer na het 
thema), is niet mogelijk omdat ze dan al precies weten wat er gaat komen. Kortom, 
voor een dergelijk onderzoek zou ik volgende keer meer inzicht willen hebben in een 
goede meetmanier om echt concrete vooruitgang te meten. Ik ben er nu vanuit 
gegaan dat er verbetering zou moeten zijn, omdat leerlingen dat zelf aangaven, maar 
of dat ook echt zo is, is een aanname.  

Daarnaast heb ik tijdens dit onderzoek de focus gelegd op vocabulaire en 
grammatica en de vaardigheden lezen en luisteren. Ik ben erg benieuwd of 
formatieve toetsing ook werkt voor de productieve vaardigheden ‘Schrijven’ en 
‘Spreken’. Dat zou een mooi onderwerp voor (vervolg)onderzoek kunnen zijn.  

De uitkomst van dit onderzoek heeft mij niet enorm verrast. Ik had wel verwacht dat 
implementatie mogelijk zou moeten zijn en dat er diverse bruikbare tools zouden zijn 
om deze implementatie vorm te geven.  

Het was tot slot wel heel prettig echt tijd en ruimte te hebben om deze implementatie 
vorm te geven. Vaak gebeuren dingen op onze school in de ‘waan van de dag’ en is 
er te weinig tijd ‘echt goed stil te staan’ bij wat je doet. Door middel van dit onderzoek 
was deze tijd en ruimte er wel. Dat maakt dat er echt veel tools uitgeprobeerd zijn en 
dat collega’s en leerlingen enthousiast zijn om vaker met formatief toetsen aan de 
slag te gaan.  
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Evaluatie & vooruitblik: 

Ik heb veel plezier beleefd aan dit onderzoek. Met name de interventie vond ik 
ontzettend leuk om te doen. In de klassen en van mijn collega’s Lotje en Sanne 
kreeg ik veel positieve feedback over alle tools die uitgeprobeerd zijn. Leerlingen 
waren enthousiast en hebben enorm fanatiek deelgenomen aan het onderzoek. Dit 
gaf mij veel energie. Het schrijven van dit verslag vond ik daarentegen wel een flinke 
opgave. Door persoonlijke omstandigheden vond ik de start erg moeizaam en heeft 
het lang geduurd voordat het theoretisch kader afgerond was. Daarnaast is de 
afronding van dit onderzoek richting het einde van het schooljaar pittig, aangezien er 
dan ook pieken binnen onze school vallen zoals de eindexamens. Toch heb ik erover 
nagedacht komend jaar weer een docentonderzoek te gaan doen. Helaas is dat met 
andere werkzaamheden niet mogelijk gebleken maar mijn persoonlijke doel ‘echt 
weer eens iets voor mezelf te doen’, is wel gelukt! 

Terugkijkend op de inhoud van het onderzoek, ben ik zeker van mening dat het een 
geslaagd onderzoek is. We hebben nu bij de sectie Spaans veel beter voor ogen wat 
er nodig is om formatieve toetsing goed te implementeren. Er is een mini-toolbox 
aangelegd en de experts van de sectie hebben intensief kennis gemaakt met 
formatieve toetsing. Hieruit hebben we gemerkt dat het implementeren zeer nuttig is 
omdat leerlingen echt inzicht krijgen in hun huidige kennis. Ze weten waar ze staan 
en waar ze nog naar toe moeten. Wel is duidelijk gemerkt dat we in de lesplanning 
veel aanpassingen moeten doen, willen we echt op deze manier blijven werken. Er 
moet tijd komen om de formatieve toetsing regelmatig af te nemen en er moet tijd 
komen om aan de slag te gaan met de aandachtspunten. Het zou mooi zijn als 
leerlingen in de toekomst een keuze krijgen: Dit is het doel, je kunt deze en deze 
manieren volgen om bij je doel te komen en je kunt op deze en deze manier 
controleren hoe ver je bent. Voor die controle zouden dan diverse formatieve 
toetsingsinstrumenten gebruikt kunnen worden. Kortom, het HOE is nu bekend, maar 
het DOEN is stap 2 en daar is ontwikkeltijd en overlegtijd met de sectie voor nodig.  

Kijkend naar de toekomst zou het heel mooi zijn als het formatief toetsen niet alleen 
plaatsvindt in leerjaar 1 maar dat het door alle leerlijnen van Spaans verweven is. 
Wellicht met andere, nieuwe tools, maar wel terugkerend in elk leerjaar.  

Na een complete implementatie bij Spaans zou het mooi zijn als ook de andere 
taaldocenten met dit ‘virus’ besmet raken en ook veel meer formatief gaan toetsen 
voor hun vak. Zij kunnen natuurlijk gebruik maken van dezelfde tools of nieuwe, 
andere tools ontdekken en ontwikkelen. In mijn ogen is dat ook zeker de 
meerwaarde van dit onderzoek; er zijn concrete tips en duidelijke bruikbare tools 
uitgekomen die ook voor andere collega’s met een paar aanpassingen makkelijk 
inzetbaar zijn.  

Mijns inziens gaat het tot slot uiteindelijk misschien niet eens zozeer om welke tools 
je inzet, maar meer om de vernieuwde mindset; je gebruikt formatief toetsen om 
leerlingen directe feedback over hun actuele kennis te geven. Deze feedback vindt 
niet meer plaats bij afronding van een onderwerp, maar juist tussentijds! Ik hoop dat 
elke docent uiteindelijk deze mindset ontwikkelt en dat elke leerling op deze manier 
mag en kan werken! 
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Bijlagen 
1. Lesplanning Tarea Final 5 ¡Mi instituto divertido! 
2. Uitgebreide beschrijving formatieve lesmomenten 
3. Voorbeeld vragenlijst leerlingen na elke tool 
4. Mindmaps Sanne en Lotje Interview 
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Bijlage 1 Lesplanning Tarea Final 5 ¡Mi instituto divertido! 
Lesuitval: 

• donderdag 1 maart (wk 9) > dag van de creatie 
• woe les verplaatst naar di 1B > vieringsweek lj3 (14 maart) 
• vrijdag 30 maart (wk 13) > studiedag 
• maandag 2 april (wk 14) > 2e paasdag 
• dinsdag 3 april (wk 14) > studiedag / leerlingbesprekingen 
• donderdag 12 april (wk 15) > arts inspiratiedag 
• vrijdag 20 april (wk 16) > LSD, na 13:00 geen les 
• meivakantie: 23 april - 6 mei (wk 17/18) 
• 10 / 11 mei (wk 19) > hemelvaart 
• maandag 21 mei (wk 21) > 2e pinksterdag 

 
LET OP: 9 maart inleveren leesdossier HV 
 
Clase Actividades 

1 1. AFTRAP Leer 1: Voorbeeldstrip brilsmurf klassikaal bespreken      - 
verwonderen lln; welke onderwerpen komen aan bod? 10 min 

2. Uitleg Tarea Final 5 ¡Mi instituto divertido! 10 min 
Zelf opdracht op Wikiwijs laten lezen en checklist bekijken, daarna 
klassikaal bespreken. In ieder geval aan bod laten komen: 

-        Wat het eindproduct is 
-        Aan welke inhoudelijke eisen de strip moet voldoen 
-        Het werken in groepjes. 
-        3 soorten opdrachten (verplicht MHV – op niveau apart – 

optioneel) 
-        Keuzevrijheid; verplicht / keuzedelen laten zien TF document 

3.  20 min: Aan de slag ( + deberes):  
• Volgende les > woordenboek mee 
• Voca 2 > schoolvakken (kennismaking) 
• Escuchar 1 Tio Spanish > algemeen (stamgroep) > Schrijf 

nieuwe woorden op en breng lijstje mee (SP en NL > Dit zijn 
woordjes die we ook in de les gaan gebruiken) 

 
4. 15 min: Groepjes maken: binnen eigen niveau. Groepjes van 3/ 4 
personen. Eventuele opstromers doen mee op het hoogste niveau. 
Maximaal 5 minuten de tijd. Lukt dit niet? Expert maakt groepjes  

• Starten aan TF > maak script in Google Docs (Nodig expert uit) 

Deberes: HV: Denk aan je leesdossier 

 

 

 



64	
	

2  • 5 min HH TF > wat gaan we precies doen? 
 

• 10 min kahoot FORMATIEF (HELMA)> los colores + meteen 
daarna een vragenlijst via wikiwijs > vragenlijst n.a.v. 
Onderzoek Helma - KAHOOT in laten vullen (5 min). 

 
• 5 min Kort bespreken Voca 2 schoolvakken + in woordenlijst 

 
• 5 min Bespreken Escuchar 1 Tio Spanish Algemeen > welke 

woorden gaan we gebruiken in de stamgroep > aanvullen in 
vocalijst (mochila, libros, material escolar, colegio / instituto / 
escuela, aula / clase, mesa / silla, profesor / maestro, alumnos, 
pizarra, papelera, gimnasio, biblioteca, comedor, patio)  

 
• 10 min: Maken > Gram 1 carácter woordenboek > daarna kort 

terugkoppelen en woordenlijst aanvullen. Klaar = aan de slag 
met HW 

 
• 20 min Maken: 

• Voca 1 caracter 
• Doorlezen > bijvoeglijk naamwoord (wikiwijs fitness 

gram) 
• Escuchar 2 > Tio spanish Asignaturas kijken > nog 

nieuwe vakken? > optioneel nog een keertje oefenen! 
• Escribir 1 > een klasgenoot beschrijven 
• Leren: vakken, kleuren, karakter, algemeen voca 
• Herhalen werkwoorden AR/ER/IR 

 
Deberes: Denk aan je leesdossier! 
Eventueel toetsen uitdelen? 

3  
 

• GEPRINT MEENEMEN!! 15 min HH Voca > FORMATIEF 
HELMA (voca vakken, karakter) > MEMORY Schoolvakken en 
karakter > geef de leerlingen per 2 / 4 tallen een setje. Laat ze 
2 min de woorden bestuderen. Daarna zelf snel knippen en aan 
de slag. (eventueel zelf voorknippen als je zin hebt :)) > daarna 
de evaluatie op wikiwijs - vragenlijst in laten vullen!! 

 
• 5 min: Kort bespreken Escribir 1 > paar voorbeeldzinnen > 

structuur in vocalijst 
 

• 30 min Uitleg BN (meedoen of zelf uitzoeken, 2 groepen) > 
benoem duidelijk 2 groepen (op O en niet op O, 2 schema’s, 
wat is basiswoord, plaats van BN).  

• Maken: Gram 2, 3, 4 op niveau + zelf nakijken 
 
Deberes: 

• Escuchar 3 Tio Spanish: material escolar > maak een lijstje van 
SP en NL schoolspullen > meebrengen naar de les! 

• Oefen BN 
• Oefen lista de voca 
• Werk aan TF 
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4  
 
 

25 min FORMATIEF HELMA BN > quick writes (zie drive - powerpoint) 
> dit is herhaling van BN. Kijk zelf eerst even de powerpoint door 
:)  Doel is dat elke leerling zelf bezig is en jij als expert dat kunt zien. 
Ze moeten alles wegdoen, en alleen de post-its & pen gebruiken (kan 
je meteen zien wie het snapt en wie niet). Aan het einde kunnen ze de 
post-its in hun schrift / op laptop plakken en nog een keertje naar kijken 
> extra herhaling / nog een keer zien; blijft het beter hangen! 

1. Geef elke leerling een klein stapeltje post-its (halen bij de balie) 
en open de powerpoint (‘quick writes - bijvoeglijk naamwoord, 
staat in de drive bij ejercicios) op het bord.  

2. Zeg tegen lln > Maak individueel vraag 1 (2 min) 
3. Kijk vraag 1 na klassikaal > verbeter waar nodig met een 

andere kleur! 
4. Zeg tegen lln: Pak een nieuwe post-it > Maak individueel vraag 

2 (4 min).  
5. Kijk vraag 2 gezamenlijk na > verbeter waar nodig met andere 

kleur 
6. Zeg tegen lln: Pak een nieuwe post-it > maak individueel vraag 

3 (5 min) 
7. Kijk vraag 3 gezamenlijk na > verbeter waar nodig met andere 

kleur 
8. Zeg tegen lln: Plak de post-it met de uitleg op een plek waar jij 

regelmatig kijkt! 
9. Laat leerlingen de vragenlijst op de wikiwijs invullen. 

 
• 10 min HW bespreken / herhalen > aanvullen in Lista de voca!!: 

• Hoe zeg je (schoolvakken)? 
• tengo clase de… 
• mi profe se llama… 
• el profe de … es … (karakter) 

 
• 10 min Schoolspullen bespreken a.d.h.v. luisteropdracht 3 Tio 

Spanish > ook meteen kleuren aanhangen > meteen BN weer 
aan koppelen > SChoolspullen toevoegen aan lista de voca! 

Schoolspullen in filmpje: pizarra, mochila, libros, libreta (schrift), hojas 
(papier), estuche, lápiz, bolígrafo, rotulador, ceras (wasco), goma, 
sacapuntas (puntenslijper), regla, pincel, pegamento, tijeras, clase, 
pupitre (lessenaar), tiza (krijtje), borrador (wisser) > hoeven wat mij 
betreft niet allemaal in vocalijst! 
 

• 10 min TF (+ uitleg BN voor wie nodig als herhaling) > zorg dat 
je in het NL de rode draad hebt.. verdeel plaatjes.. Wat ga je 
schrijven? Wat staat er op de foto’s? Eenvoudige korte zinnen! 
Denk aan de ‘verplichte’ en keuze onderdelen! 

 
• Deberes:  

• Leer 2 De Brugklas 
• Voca 4 / 5 / 6 op niveau 
• Oefen lista de voca 
• Oefen bijv. nw als dat niet goed ging volgens de 

formatieve opdr. 
• Werk aan TF 
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5 
paar 
voorbeeldzinnen 
opnemen in lista 
de voca (zie 
hablar 1, hablar 
2) 
 
 

• 10 min Bingo schoolvakken & karakter > paar woorden op bord, 
snel opnoemen! 

• 10 min Hablar 1 > karakter (adhv voca 4/5/6) > paar klassikaal 
• 10 min Hablar 2 > schoolspullen (zie lista de voca) 
• 20 min werken: 

• Bespreken leer 2 ‘de brugklas’ voor wie vragen had 
• HH AR/ER/IR > gram 7 / fitness gram wikiwijs / lista de 

voca > daarin kan je zelf de opdrachten kiezen die je 
nodig hebt om nog te oefenen! 

• T.F. 
• Deberes: 

• Afmaken Gram 7 indien nodig 
• doorlezen uitleg KLOK 
• Oefen lista de voca 
• Werk aan TF 

 
 
 

6 
 
 
 

• Opgeven toetsdata  
• Kennistoets les 14 (zelf kijken welke les dat is) 
• Generale les 11 

• 5 min HH Material escolar > herhaling schoolspullen (denk aan 
mesa, silla, pizarra, borrador, rotulador, papelera, bolígrafo, 
lápiz, regla, tijeras, sacapuntas) 

• 40 min Uitleg La hora > meedoen of zelf uitzoeken 
 
Maken:      

• Gram 6, 5 + zelf nakijken 
• Escribir 2 HV 
• Leer 5 > el horario + zelf nakijken 
• Leren: La hora 

 
Halverwege werktijd > 10 min FORMATIEF KLOK HELMA > 
BOOKWIDGET > Kruiswoord (schrijf de klok voluit) > de link staat op 
de wikiwijs bij ‘ejercicios de gramática’ > BOOKWIDGET KLOKKIJKEN 
KRUISWOORD. Laat ze deze invullen en daarna de vragenlijst op de 
wikiwijs bij ‘vragenlijsten n.a.v. onderzoek Helma’ 
 

• Laatste 10 min > Spacerace Vakken, karakter, schoolspullen 
Leerlingen gaan naar: www.socrative.com (en dan student login). 
 
Indien nog tijd > vragenlijst a.d.h.v. socrative invullen! (wikiwijs - 
vragenlijsten onderzoek Helma) 
 
Deberes: 

• Afmaken opdrachten klok (gram 6, 5, escribir 2HV, leer 5) 
• Invullen vragenlijst Onderzoek Helma Spacerace (indien nog 

niet gedaan in de les) 
• Oefen klok, Herhaal BN 
• Oefen lista de voca 
• Werk aan TF 
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7 • 15 min FORMATIEF KLOK HELMA > MINIWHITEBOARDS 
KLOK 

Geef elk tweetal een bordje en een bordstift.  
Noem steeds een kloktijd (eerst paar in SP, daarna paar in NL) > 
leerlingen schrijven op hun bordje het antwoord en houden het 
omhoog. Bij de SP-tijden eventueel antwoord ook opschrijven op bord 
ter controle van spelling. Loop tijdens het schrijven rond (je kunt ook 
meerdere tijden in één keer geven). Leerlingen mogen steeds 
tussendoor uitvegen! 
Doel  

1. Diverse kloktijden oefenen voor leerlingen 
2. Zien welke leerlingen het lastig vinden en extra uitleg nodig 

hebben. 
Na de oefening > invullen vragenlijst op wikiwijs! 
 

• 25 min Escuchar 1 Bablingua > material escolar (ZORG DAT 
JE HET MATERIAAL GEPRINT MEENEEMT NAAR DE LES > 
staat niet op wikiwijs): 

• A t/m E (niet eerste luisteropdracht).  
• Ahora tú > schrijfopdracht > voor de sterke leerlingen 

laten uitwerken. Rest gaat fitnessen? 
 

• 15 min TF (+ uitleg klok voor wie nodig, voor wie bleek bij 1e 
opdracht dat het nog niet goed ging) 

• Helma: opgeven generale > 16.1 
 

• Deberes:  
• Maken: Leer 4 Menu + zelf nakijken (herhaling vorig 

thema) 
• Leren lista de voca & klok & BN 
• werk aan TF 

8 
 

Helma: opgeven generale > 16.1 (1A & 1D)  
• 10 min Hablar 4 > HH klok (of freewheel kloktijden) 

 
(25 min) Aan de slag:  

• Eventueel nog herhaling LA HORA voor wie nodig! 
• Eventueel nog herhaling BN voor wie nodig > zie GRAM 8 

maken! 
• Leer 6 in stappen > samen doen voor wie wil + zelf nakijken 
• Escuchar 5 ‘dias de la semana’ 
• Maken voca 8 > dagen van de week + zelf nakijken 
• Optioneel> boter-kaas-eieren vakken & tijden PRINTEN!! 
• Optioneel (als bij luistertoets de maanden niet goed gingen) > 

Maken escribir 4 > Feestdagen + zelf nakijken 
(20 min) T.F. > echt schrijven!! 
 
Deberes:  

• Afmaken + nakijken Leer 6 
• Afmaken + nakijken Voca 8 
• Estudiar la hora 
• Lista de voca 
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9 
 
vocalijst: 
dagen van de 
week toevoegen 
 
Voorbeeldzinnen 
in lista (a qué 
hora empieza / 
termina…) 
 
zinnen uit hablar 
5 als herhaling in 
lista de voca 

 
• 10 min Korte HH Dagen van de week freewheel > Oefenzinnen 

vb: ¿A qué hora empieza el instituto? Dagen van de week & 
klok erin toevoegen... A qué hora termina el instituto el 
lunes?  (helma > lista de voca open, daarin staat voorbeeld) 

 
• 10 min Hablar 5 > woordgenerator > 5 min om te puzzelen & 

vertalen (timer zetten, werk in tweetallen), 5 min nabespreken 
(niet erg als ze niet alles gevonden hebben, puur oefening. 
Daarna zinnen toevoegen aan lista de voca) 

 
• 15 min QUIZ FORMATIEF HELMA Leer 3 ¿Qué tal el instituto? 

> Socrative 
•  

1. Ga zelf naar www.socrative.com en log in (zie bovenstaande 
gegevens bij les 6). Klik op ‘quiz’ en dan ‘qué tal el instituto’. 
Klik op ‘instant feedback’ > dan zien leerlingen meteen hun 
antwoord.  

2. Als docent kan je via ‘results’ zien wat leerlingen antwoorden.  
3. Geef elke leerling de tekst van ‘que tal el instituto’ op papier  
4. Laat elke leerling naar www.socrative.com gaan en inloggen als 

student met eigen naam. Leg ze uit dat ze na elke vraag direct 
zien waarom een antwoord goed / fout is. Laat ze die uitleg 
steeds goed doorlezen! Dat helpt ze met leesvaardig worden.  

5. Laat ze starten met de quiz. Klaar > antwoorden als expert 
bekijken.. .weinig fouten > door met escribir 5. Veel fouten > 
bespreken hoe het komt… extra oefenen (vb teksten uit lectura 
barata lezen en samenvatten…. of woordjes oefenen.. 
.strategieën bespreken).  

6. Je kunt als expert de resultaten opslaan en later terugkoppelen 
en vb bij volgende leesopdracht samen opstarten met die 
leerlingen! 

7. INVULLEN VRAGENLIJST ONDERZOEK - HELMA!!!! 
 
Doel: 

• Je kunt via de opdracht zien welke vragen leerlingen goed / fout 
beantwoorden en wie er sterk / zwak zijn in leesvaardigheid.  

• Zijn ze zwak door woordenschat > eraan herinneren dat ze dat 
moeten oefenen. 

• Zijn ze zwak door strategieën > kort de tekst nog eens bekijken 
(tijdens escribir 5 eventueel) en doorspreken (hoe kan je dat 
nou aanpakken.. waar ga je zoeken…) 

 
• 20 min Escribir 5 > individueel (Básico & Avanzado), zelf kiezen 

+ inleveren voor feedback > Lever in wat je geschreven hebt… 
maakt niet uit hoeveel. Zet erbij of je A of B gemaakt hebt! 

 

Deberes:  
• Voca 3 > spullen in huiskamer  
• Leren Lista de voca, klok, BN, presente 
• Werk aan TF 
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• (5 min) Teruggeven escribir 5 met feedback  
 

• (15 - 20 min) Escuchar 2 Videoele (FORMATIEF HELMA)  > 
Zie wikiwijs eigen klas & básico (NL vragen) of avanzado (SP 
vragen) 

1. Wikiwijs > escuchar > voy al instituto + klas (kies eigen klas). 
2. Lln maken kort een account aan (naam + inlognaam + 

wachtwoord) > inloggen met gmail van school 
3. Beginnen met de opdrachten (ze kunnen niet vooruitspoelen, 

wel terugspoelen om een stukje opnieuw te luisteren). Filmpje 
duurt 4:55 min. Ik denk niet dat je 15 min bezig bent. Klaar = 
leren / herhalen / oefenen tot iedereen klaar is, dan TF 

4. Als docent kan je meekijken > Inloggen via mijn account en 
daarna naar je klas (bij my classes) en dan op de básico / 
avanzado van je groep bij ‘progress’ > leerlingen zien meteen 
of een antwoord goed of fout is en soms ook feedback! Je kunt 
ook resultaten downloaden aan het einde! 

5. Invullen vragenlijst op wikiwijs over deze tool! 
 

• (35 min) TF 
 
Deberes:  

• Oefen lista de voca 
• herhaal BN, klok, presente 
• Werk aan TF 

11 
 
 

• Hablar 3 > huiskamer (bespreken voca 3) > TOEVOEGEN AAN 
lista de voca 

 
• Generale: (vragen stellen TF tekst in 2-tallen) 15 min M-M, H-H, 

V-V (rubric ernaast leggen). Houd het eenvoudig! 
• Documentje generale laten invullen (mailt Helma) 
• Tip / tops bespreken  

 
• 25 min: TF (hierna nog 1 les werken en de les daarna 

inleveren) 
 
Deberes:  

• Oefen lista de voca 
• herhaal BN, klok, presente 
• Werk aan TF 

 

12 
 

ZELFWERKLES  
 

• 60 min TF > foto’s maken, teksten afschrijven 
• 1B / 1E > mogelijk printen memory-en nog een keer :) 

 
Deberes:  

• Oefen lista de voca 
• herhaal BN, klok, presente 
• Werk aan TF 

Let op: vrijdag 18 mei opnieuw inleveren lectura barata versie 2 
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VRIJ week 17/18 meivakantie  
 
Na meivakantie > week 19 do/vrijd ook vrij! 

13 
 
 

10 min :  FORMATIEF HELMA > MINIWERKBLAD La Gramática (klok, 
BN, presente) > leerlingen zetten kruisjes of een zin juist of onjuist is in 
3 grammatica-onderdelen..  
Meteen inzichtelijk of een leerling een onderwerp niet snapt > extra 
uitleg in deze les! 
Laat ze na de opdracht de vragenlijst op de wikiwijs invullen! 
 

• 10 min FORMATIEF (HELMA > CONCEPT MAPS) + 
vragenlijst! 

1. Geef leerlingen het geprinte blaadje behorende bij ‘concept 
maps’ op de drive 

2. Zeg dat ze alle woordjes moeten opschrijven die ze vinden 
passen bij het thema in het midden (verschillende thema’s) 

3. Laat ze individueel woorden opschrijven.  
4. Laat ze de woorden vergelijken met anderen (tweetallen en 

aanvullen. 
5. Bekijk zo wat ze al weten van een thema en waarmee ze nog 

moeten oefenen. Laat ze ook letten op spelling! Laat ze tot slot 
in de woordenlijst kijken welke woorden ze nog meer hadden 
kunnen toevoegen.  

6. Laat ze de vragenlijst op de wikiwijs invullen! 
 

• optioneel: Hablar 6 Blindemannetje (stof voor toets) 
 

• 25 min: Leren Toets (als een onderdeel nog niet duidelijk is)  / 
afronden T.F. (max 10 min) 

o 
• Inleveren T.F. deze dag (ergens op deze dag) 

 

14 
 
1B 20.1 
1E 20.1 
 
1A: 15 mei (20.1) 
 
1D: 18 mei (20.2) 
> overleg met 
Floor of ik een 
les kan krijgen 
van mentor? 

• Kennistoets 
-        Klok 
-        Ww presente (echt uit je hoofd, geen schema’s meer) 
-        BN (met schema) 

-        Woordenlijst (karakter, schoolvakken, dagen van de week, 
schoolspullen etc! + OUDE LIJSTEN!! 
 

Let op: vrijdag 18 mei opnieuw inleveren lectura barata 
versie 2 
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Bijlage 2 Uitgebreide beschrijving formatieve lesmomenten 
Moment 1  Les 2  Woordenschat - Kahoot 

Wat wordt getoetst? 
De leerlingen hebben in het vorige thema de kleuren in het Spaans geleerd 
(bijvoorbeeld rojo – rood, azul – blauw, verde – groen). Deze hebben we getoetst in 
de kennistoets van het vorige thema. Leerlingen hebben n.a.v. een kennistoets de 
toets terug gekregen met feedback en oefendoelen (aandachtspunten die nog 
geoefend moeten worden).  
 
Wat is het doel van de toetsing?  
Het doel van deze formatieve toetsing is het checken of de leerlingen de kleuren 
inmiddels onder de knie hebben. In dit thema worden de kleuren op diverse 
manieren herhaald en toegepast in zinnen. Het is belangrijk dat de leerlingen 
daarvoor de vertalingen van de kleuren beheersen. Het is belangrijk voor de 
leerlingen om te weten of ze de kleuren eventueel nog extra moeten oefenen.   
 
Welke tool wordt hierbij uitgeprobeerd? 
Er is gekozen voor toetsing via Kahoot omdat dit een leuke werkvorm is die veel 
leerlingen aanspreekt. Daarnaast is het een snelle lesactiviteit die uitermate geschikt 
is voor het testen van woordenschat. Het gaat in dit geval niet zozeer om de spelling 
van woorden, maar vooral het beheersen van de vertalingen. Ook zien leerlingen 
direct wat het juiste antwoord is en kunnen zij voor zichzelf snel controleren of ze de 
stof beheersen. Het is vervolgens als expert mogelijk de resultaten van leerlingen te 
downloaden en daarover met leerlingen in gesprek te gaan. Ik heb dat op dit moment 
niet gedaan, omdat het een korte woordjes-check is. Ik kan me voorstellen dat deze 
mogelijkheid zeker interessant is bij ingewikkeldere stof die ‘begrip’ nodig heeft. Tot 
slot bestond de Kahoot over de kleuren al in iets aangepaste vorm en dat scheelt 
ontwikkeltijd voor mijn collega’s en mij.  
 
Hoe gaat de toetsing in zijn werk? 
De expert maakt voorafgaand aan de les een Kahoot-quiz op www.getKahoot.com. 
Daarna start hij de quiz in de les. De leerlingen gaan naar Kahoot.it en loggen in met 
de code die op het bord verschijnt. In principe werkt de Kahoot individueel, maar ze 
kunnen natuurlijk samenwerken op 1 device. Als alle leerlingen ingelogd zijn, start de 
quiz. Er verschijnt een vraag op het bord en de leerlingen zien 2-3-4 
antwoordmogelijkheden in kleur. Zij kiezen het juiste antwoord. De expert ziet op het 
scherm de tijd aftellen en het aantal gegeven antwoorden toenemen. Als de tijd 
voorbij is, verschijnt het juiste antwoord.  
Ik bespreek als expert de antwoorden altijd met de groep en ik bespreek ook vooral 
waarom de overige antwoorden onjuist zijn. Door ze dit te laten uitleggen, voorkom ik 
dat leerlingen zomaar iets gokken.  
In totaal neemt deze Kahoot over de kleuren zo’n 10 minuten van de les in beslag.  
 
Afbeelding van de toetsing? 
In figuur 9 is een printscreen te zien van de Kahoot achter de schermen. Dit is de 
opbouw die de expert maakt. Figuur 10 is de Kahoot zoals leerlingen deze op het 
bord zien tijdens het spel.  
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Figuur	9	Kahoot	achter	de	schermen	

 

	
Figuur	10	Kahoot	in	actie 
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Moment 2   Les 3  Woordenschat – Matching activities 
Wat wordt getoetst? 
Het thema is nog maar net gestart. De leerlingen hebben de eerste twee lessen 
kennis gemaakt met de woordenschat rondom schoolvakken (herhaling) en 
karaktereigenschappen van personen. Deze twee vocabulaire-onderwerpen komen 
terug in de formatieve toets.  
 

Wat is het doel van de toetsing?  
Het doel van de formatieve toetsing is inzichtelijk krijgen of leerlingen de 
schoolvakken en de karaktereigenschappen al beheersen. Het is leerstof en het is de 
eerste basis van dit thema. Ik mag verwachten van de leerling, op basis van mijn 
ervaring met het leren van woordenschat, dat leerlingen na één week deze eerste 
woordjes al redelijk beheersen, temeer omdat we er in de les intensief mee aan de 
slag zijn. Het is interessant voor de leerling te weten hoe hij ervoor staat, omdat hij 
dan kan bepalen of zijn huidige leermanier werkt, of hij al voldoende geoefend heeft 
en of hij wellicht zijn leerstrategie moet aanpassen of intensiveren.  

Welke tool wordt hierbij uitgeprobeerd? 
De tool die uitgeprobeerd wordt is de ‘matching activities’, in dit geval uitgevoerd in 
de vorm van een memory. Leerlingen zijn elkaars ‘hulp’ en ‘controle’. Ze werken 
samen en leren op deze manier samen de woordjes. Er is voor deze formatieve 
toetsing gekozen omdat we nog in de kennismakingsfase van de woordenschat 
zitten en er dus niet op tempo gewerkt hoeft te worden (dus geen ‘race’), maar op 
basis van herhaling en herkenning. Leerlingen hoeven nog niet zelf de woordjes te 
weten of te kunnen schrijven, maar ze moeten ze al wel herkennen. Die vorm is 
prima te toetsen met memory. Daarnaast was de vorige formatieve toetsing 
individueel en is het prettig ook samen te werken.  
 
Hoe gaat de toetsing in zijn werk? 
De expert maakt voorafgaand aan de les bladen met woordjes (memoryvel). De 
leerlingen krijgen per tweetal / klein groepje het memoryvel. Deze moeten ze zelf 
uitknippen (ter voorkoming van de grote werkbelasting voor de expert om alle setjes 
zelf te knippen). Voordat ze gaan knippen, kunnen ze de woordjes eerst even kort 
herhalen (ze staan op volgorde). Leerlingen knippen de kaartjes los en leggen ze 
door elkaar. Ze spelen vervolgens memory. Als expert loop je rond, controleer je 
combinaties van kaartjes waar nodig en help je leerlingen herinneren aan woorden. 
Leerlingen controleren elkaar, want ze willen graag winnen en keuren dus elkaars 
antwoorden goed / fout. Als ze een woord niet weten, vragen ze het aan elkaar of 
aan de expert. Eventueel zoeken ze het op in de woordenlijst.  
Na afloop van het spel (5 á 10 minuten nodig) mogen de leerlingen de memory mee 
naar huis nemen om thuis verder te oefenen met de woordjes. Een aantal leerlingen 
vraagt hier bewust om.  
 
Afbeelding van de toetsing? 
In figuur 11 is het memoryvel te zien dat de leerlingen losknippen tijdens de activiteit. 
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Figuur	11	Memory	knipvel 
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Moment  3  Les 4  Grammatica – Quick Writes 
Wat wordt getoetst? 
De leerlingen hebben in de vorige les uitleg gehad over de werking van het bijvoeglijk 
naamwoord in het Spaans. Dat werkt anders dan in het Nederlands; de Spaanse 
bijvoeglijke naamwoorden passen zich in getal en geslacht aan het zelfstandig 
naamwoord aan. Dit is voor leerlingen nieuwe uitleg. In deze les wordt deze uitleg 
herhaald en getoetst via Quick Writes.  
 
Wat is het doel van de toetsing?  
Het doel van de toetsing is bekijken of de leerlingen de uitleg kennen en vervolgens 
kunnen toepassen. Enerzijds is het belangrijk dat een leerling weet hoe de uitleg is; 
welke stappen moet je zetten om tot het antwoord te komen, wat staat er in het 
schema, welke vormen kan je kiezen. Daarna moet de leerling weten hoe je dit 
toepast op een zin in het Spaans. Het doel is achterhalen of de leerlingen beide 
onderdelen beheersen; ze moeten dit zelf weten en het is prettig voor de expert om 
te weten wie er verlengde instructie nodig heeft.  
 
Welke tool wordt hierbij uitgeprobeerd? 
De herhaling van het bijvoeglijk naamwoord vindt plaats door middel van quick 
writes. Deze tool is uitermate geschikt om leerlingen een grammatica-uitleg te laten 
opschrijven (herhaling) en daarna te laten toepassen. Leerlingen werken namelijk 
individueel, dus kan je als expert goed checken of iedereen het begrijpt. Daarnaast 
hebben ze slechts een klein papiertje en moeten ze de uitleg dus kernachtig op 
schrijven. Ook is het een snelle activiteit, waarbij gestructureerd een uitleg herhaald 
en toegepast wordt. Tot slot kunnen ze de briefjes daarna hergebruiken door op een 
zichtbare plaats op te hangen.  
 
Hoe gaat de toetsing in zijn werk? 
De expert start de bijbehorende powerpoint op (deze powerpoint is als aanvulling op 
de opdracht door mijzelf geschreven). Leerlingen krijgen 3 post-it briefjes en pakken 
een pen / potlood. Klassikaal wordt de powerpoint doorlopen met daarin steeds een 
vraag / opdracht en daarna het antwoord. Leerlingen schrijven de antwoorden op de 
post-its en kijken ze daarna zelf na. Als expert loop je rond en heb je snel in de gaten 
wat leerlingen wel/nog niet weten.  
Ze plakken uiteindelijk de post-its op een plaats die ze regelmatig zien, zoals het 
laptopscherm, de tafel of het raam.  
 
Afbeelding van de toetsing? 
De onderstaande drie figuren (12, 13, 14) zijn voorbeelden van de lesactiviteit. Figuur 
6 en 7 vormen gezamenlijk de powerpoint die klassikaal doorlopen wordt. Figuur 8 is 
een voorbeeld van de post-its zoals leerlingen deze gevuld hebben.  
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Figuur	12	Eerste	deel	powerpoint	Quick	Writes	 

 

	
Figuur	13	Tweede	deel	powerpoint	Quick	Writes 

 

 
Figuur	14	Voorbeeld	post-its	Quick	Writes 
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Moment 4  Les 6  Grammatica – Bookwidget 
Wat wordt getoetst? 
De leerlingen krijgen tijdens de les uitleg van de kloktijden in het Spaans. Ze krijgen 
een korte instructie van de belangrijkste begrippen en kunnen al vrij snel de diverse 
tijden maken en begrijpen.  
 
Wat is het doel van de toetsing?  
Via de formatieve toets testen ze halverwege de uitleg of ze het begrijpen en verder 
kunnen of dat ze wellicht verlengde instructie nodig hebben.  
 
Welke tool wordt hierbij uitgeprobeerd? 
Er wordt gebruik gemaakt van de tool ‘bookwidget’. Dit is een online tool waarbij de 
leerlingen via een kruiswoord de kloktijden invullen. Ze weten direct of een kloktijd 
redelijk klopt / volledig is, aangezien het aantal hokjes vaststaat. Ook zien ze na 
afloop welke kloktijden correct zijn en welke wellicht nog spelfouten bevatten (rood / 
groen). Aan de hand van het invullen van de kloktijden kunnen ze controleren of ze 
de uitleg begrepen hebben en dus alleen nog hoeven te automatiseren, of dat ze nog 
extra uitleg nodig hebben.  
Er is gekozen voor bookwidget omdat het aantrekkelijk oogt, een kruiswoord veel 
interessanter is om te maken dan invulzinnetjes, het voor verschillende klassen 
inzetbaar is en de leerlingen direct zien of iets klopt of niet.  
 
Hoe gaat de toetsing in zijn werk? 
De expert maakt op de website van bookwidget een kruiswoord. Hierbij worden 
digitale tijden aangegeven als ‘omschrijving’ en de uitgeschreven tijden als 
‘invulhokjes’. Daarna krijgt de expert een deelbare link die op de wikiwijs geplaatst 
wordt.  
In de les geeft de expert een beknopte uitleg van de kloktijden. Daarna gaan de 
leerlingen naar de link en starten ze met het kruiswoordraadsel op individuele basis. 
Samenwerken is natuurlijk ook mogelijk, maar het is prettiger te zien of leerlingen in 
eerste instantie individueel de stof beheersen. De expert loopt rond en helpt waar 
nodig de leerlingen op individuele basis. Zodra alle kloktijden ingevuld zijn, zien de 
leerlingen de uitslag (rood / groen) en kunnen zij antwoorden aanpassen.  
Na deze formatieve toetsing kunnen leerlingen extra oefenen met de kloktijden, extra 
uitleg krijgen of verdergaan met de overige activiteiten / leerstof.  
 
Afbeelding van de toetsing? 
In de onderstaande figuren (15 en 16) is te zien hoe de kruiswoord er blanco bij de 
start uitziet en hoe een ingevulde kruiswoord eruit ziet. Via dit laatste figuur is te zien 
hoe leerlingen hun feedback ontvangen. Ze zien echter niet wat het juiste antwoord 
zou moeten zijn als een antwoord roodgekleurd is.  



78	
	

 
Figuur	15	Blanco	kruiswoordraadsel	Bookwidget 

 
Figuur	16	Invulde	kruiswoordraadsel	Bookwidget	
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Moment 5  Les 6  Woordenschat – Spacerace – Socrative  
Wat wordt getoetst? 
De leerlingen zijn de afgelopen lessen bezig geweest met de schoolvakken 
(herhaling uit vorige thema), de schoolspullen en de karaktereigenschappen. Deze 
woordjes worden in de formatieve toets herhaald en overhoord.  
 
Wat is het doel van de toetsing?  
Het doel van de formatieve toetsing is het voor leerlingen (en daarnaast hun expert) 
zichtbaar maken welke woordjes ze al beheersen en welke woordjes ze nog moeten 
leren. Leerlingen kunnen via deze tool zien of hun leermethode werkt (zijn de 
woordjes al blijven hangen?) en ze voelen de noodzaak de woordjes goed bij te 
houden, omdat ze anders niet kunnen meedoen aan een dergelijke wedstrijd-
opdracht.  
 
Welke tool wordt hierbij uitgeprobeerd? 
De tool is een Spacerace van het programma Socrative. Leerlingen loggen in op het 
systeem en krijgen verschillende vragen in random volgorde. Het voordeel van deze 
tool is dat leerlingen de vragen in verschillende volgordes zien en dat ze dus niet bij 
elkaar kunnen afkijken. Daarnaast gaat het op tempo, maar gaan ze alleen vooruit bij 
een juist antwoord. Ook kunnen ze samenwerken op willekeurige basis (ze loggen in 
en krijgen automatisch een kleur toegewezen waarin al andere leerlingen kunnen 
zitten). Een dergelijk wedstrijdelement werkt vaak motiverend en is het een korte, 
actieve lesactiviteit waardoor de aandacht erbij blijft. Tot slot kan je als expert achter 
de schermen zien wat leerlingen individueel antwoorden en is hun actuele kennis dus 
inzichtelijk. Vandaar dat individueel inloggen raadzaam is.  
 
Hoe gaat de toetsing in zijn werk? 
Als expert zet je een ‘quiz’ klaar in Socrative. Je kunt hierbij verschillende typen 
vragen stellen (open, meerkeuze, waar/ niet waar). In de klas gaan leerlingen naar 
www.socrative.com en loggen in als student. Als expert zet je de quiz klaar op het 
bord. Je bespreekt welke leerlingen in welke kleur zitten en geeft het startsein. 
Daarna begint de wedstrijd en zie je op het bord de raketten vooruit gaan. Leerlingen 
zien direct bij een antwoord of het juist / onjuist is. Na afloop is het mogelijk de 
resultaten met de leerlingen te bespreken.  
 
Afbeelding van de toetsing? 
In figuur 17 is een voorbeeld te zien van het ‘bord’ waarin leerlingen zichzelf zien 
verplaatsen. Dit zorgt voor het echte wedstrijdelement. Figuur 18 is een voorbeeld 
van ‘achter de schermen’ waarin je als expert kunt zien wat een leerling geantwoord 
heeft.  
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Figuur	17	Voorbeeld	van	het	startscherm	van	de	Spacerace 

 

 
Figuur	18	Voorbeeld	van	antwoorden	leerlingen	achter	de	schermen	
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Moment 6  Les 7  Grammatica – Mini - whiteboards 
Wat wordt getoetst? 
De vorige les hebben de leerlingen uitleg gehad over de kloktijden in het Spaans. Ze 
hebben hier diverse oefeningen over gemaakt en zich de stof eigen gemaakt. Tijdens 
deze formatieve toetsing wordt de actuele kennis van de Spaanse kloktijden getest.  
 
Wat is het doel van de toetsing?  
Het doel is achterhalen welke leerlingen de uitleg van de klok begrepen hebben en 
welke leerlingen de uitleg nog niet onder de knie hebben. Zij hebben extra instructie 
nodig, die in de planning bij de volgende les mogelijk is.  
Daarnaast is het prettig voor de leerling zelf inzichtelijk te krijgen welke onderdelen 
hij/zij beheerst en welke nog niet (bijvoorbeeld: getallen t/m 30, halve – kwart uren, 
hele uren etc).  
 
Welke tool wordt hierbij uitgeprobeerd? 
Deze formatieve toets wordt gedaan door middel van mini – whiteboards. Helaas heb 
ik op school geen mini-whiteboards voor de hele klas. Dat betekent dat ik vellen 
papier plastificeer en deze hergebruik in alle klassen. De leerlingen krijgen in dit 
geval per tweetal een bordje i.v.m. de kosten voor plastificeren en voor de 
bordstiften.  
Ik heb gekozen voor de tool ‘mini-whiteboards’ omdat ik op een snelle manier wil zien 
of leerlingen de stof beheersen. Daarnaast is het mogelijk steeds een toelichting te 
geven op een antwoord en daarna een nieuwe kans te bieden (bij een werkblad 
werken ze een x-tijd en krijgen ze daarna feedback). Ze krijgen nu directe feedback 
op elk antwoord! Als expert ben je heel flexibel en kan je rondlopen en direct zien wat 
een leerling goed doet of waar hij/zij nog bijsturing nodig heeft. Ook moeten 
leerlingen echt schrijven, want lijkt op officiële summatieve toetsing en waardoor je 
kunt zien of leerlingen de spelling ook beheersen (bij een tool als Kahoot is dat 
bijvoorbeeld niet aan de orde).  
 
Hoe gaat de toetsing in zijn werk? 
De leerlingen krijgen per tweetal een ‘whiteboard’ en een stift. Ze krijgen van de 
expert kloktijden te horen (eerst voluit, daarna digitaal) die zij moeten vertalen naar 
het Nederlands / Spaans. De leerlingen schrijven hun antwoorden op het whiteboard. 
De expert loopt rond en controleert de antwoorden van de leerlingen terwijl ze de 
tijden uitwerken.  
Kanttekening bij deze vorm is dat de leerlingen eigenlijk elk antwoord omhoog dienen 
te houden en dat je daardoor als expert snel ziet wat leerlingen antwoorden. 
Praktisch gezien was dit niet haalbaar door gebrek aan ‘schoonmaakmiddelen’ en is 
de vorm meer ingezet als ‘papier’ dan als ‘whiteboard’. Dit zou een volgende keer 
anders moeten.  
 
Afbeelding van de toetsing? 
In figuur 19 zijn twee ingevulde whiteboards te zien.  
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Figuur	19	Voorbeeld	van	ingevulde	mini-whiteboard 
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Moment 7   Les 9   Leesvaardigheid – Quiz Socrative 
Wat wordt getoetst? 
De leerlingen hebben aan het einde van vorige periode een leestoets gehad. Ik vind 
het hierbij van belang te weten hoe ze er nu voorstaan. Hebben ze de woordjes beter 
bijgehouden, zijn ze snel in staat het antwoord in de tekst te vinden? Daarnaast zijn 
trainingsuren voor leesvaardigheid belangrijk.  
 
Wat is het doel van de toetsing?  
Het doel van de leesopdracht is het zien waar de leerlingen individueel staan; 
hebben ze woordjes bijgehouden, kunnen ze het antwoord vinden in een tekst, 
komen ze vlot door een tekst heen?  
 
Welke tool wordt hierbij uitgeprobeerd? 
Via Socrative is het niet alleen mogelijk een Spacerace te doen waarbij het gaat om 
snelheid, maar je kunt ook een quiz afnemen. Hierbij gaat het niet op tempo, maar 
wel om zo veel mogelijk goede antwoorden. Het invoeren van de antwoorden via een 
digitale quiz is veel aantrekkelijker dan het invullen van een kale leestekst en droge 
vragen. Via deze tool is het mogelijk diverse type vragen te stellen en leerlingen echt 
te laten lezen. Tot slot is het mogelijk achter de schermen te zien wat leerlingen 
antwoorden en hoef je dus niet rond te lopen en de leerlingen te storen tijdens het 
maken van de quiz.  
 
Hoe gaat de toetsing in zijn werk? 
De expert zet vragen klaar die hij wil stellen in de quiz. De leerlingen loggen tijdens 
de les in bij www.socrative.com. Ze ontvangen van de expert de leestekst (in dit 
geval ‘Qué tal el instituto’) op papier. Ze starten met de quiz en proberen alle vragen 
in de tekst te vinden en te beantwoorden. Na de laatste vraag krijgen ze de uitslag en 
kan de expert de resultaten zien en eventueel bespreken.  
 
Afbeelding van de toetsing? 
In figuur 20 is te zien dat leerlingen niet alleen het juiste antwoord zien, maar dat ze 
ook feedback zien over waar het antwoord staat. Je kunt als expert deze uitleg 
toevoegen aan het antwoord, zodat leerlingen ook direct gerichte feedback 
ontvangen; meer dan alleen het antwoord.  
In figuur 21 is een ‘achter de schermen’ te zien van de antwoorden van de 
leesvaardigheidsquiz.  
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Figuur	20	Voorbeeld	van	vragen	bij	Quiz	Leesvaardigheid 

 

Figuur	21	‘Achter	de	schermen’	antwoorden	leerlingen	Quiz	Leesvaardigheid 
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Moment 8   Les 10   Luistervaardigheid – Edpuzzle 
Wat wordt getoetst? 
De leerlingen hebben aan het einde van vorige periode een luistertoets gemaakt. 
Gedurende het thema doen we diverse luisteroefeningen en het is interessant te zien 
of leerlingen hier vorderingen in maken. De leerlingen zien een filmpje over school en 
beantwoorden hierover diverse vragen.  
 
Wat is het doel van de toetsing?  
Het is goed leerlingen te laten luisteren / kijken naar divers Spaans materiaal. Het is 
interessant te zien wat leerlingen eruit halen en wat ze antwoorden. Door de 
opdracht individueel te laten uitvoeren, weet je precies wat leerlingen wel en niet 
begrijpen. Daarnaast zien ook leerlingen direct wat ze wel en niet kunnen en of ze de 
woordenschat omtrent het thema ‘school’ aan (gedeeltelijk) beheersen.  
 
Welke tool wordt hierbij uitgeprobeerd? 
Edpuzzle is een website waar je een filmpje van www.youtube.com kunt importeren. 
Vervolgens kan dit filmpje op elk willekeurig moment gestopt worden en kan er een 
vraag bij gezet worden. Het voordeel hiervan is dat leerlingen direct het juiste stuk 
tekst horen en er direct een vraag bij krijgen. Ook is het mogelijk diverse niveaus aan 
te brengen (je maakt diverse quizzen). Als expert kan je achter de schermen zien wat 
leerlingen individueel antwoorden en waar ze eventueel vastlopen. De tool is 
specifiek geschikt voor het gebruik van videomateriaal en dus uitermate geschikt 
voor het oefenen van luistervaardigheid.  
 
Hoe gaat de toetsing in zijn werk? 
De expert importeert een filmpje en maakt hier vragen bij (eventueel op diverse 
niveaus door diverse ‘toetsen’ aan te maken). In de les krijgen leerlingen de link en 
loggen in met hun google-account. Daarna start het filmpje. Als expert is het mogelijk 
in te stellen of leerlingen vooruit mogen spoelen, een filmpje mogen stoppen en 
kunnen herhalen etc. De leerlingen bekijken het filmpje en beantwoorden de vragen. 
Als expert zie je op het basisscherm wat leerlingen antwoorden en hoe ver ze met 
het filmpje zijn.  
 
Afbeelding van de toetsing? 
In figuur 22 is te zien dat er twee niveaus vragenlijsten zijn gemaakt voor deze 
luisteropdracht. Ook is te zien welk percentage leerlingen een vragenlijst ingevuld 
hebben. In figuur 23 is een voorbeeld van de video met vragen te zien. Elk 
vraagteken betekent een vraag waarop de video stopt. Figuur 24 is een specifiek 
overzicht van de resultaten van één leerling van leerjaar 1.  
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Figuur	22	Overzichtspagina	Edpuzzle	

 
Figuur	23	Video	met	vragen 

 

Figuur	24	Overzicht	resultaten	van	één	specifieke	leerling 
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Moment 9   Les 13  Grammatica – Miniwerkblad 
Wat wordt getoetst? 
De laatste lessen voor de afsluiting van het thema, wordt alle lesstof herhaald. Voor 
dit thema hebben de leerlingen drie grammaticale doelen te behalen. Het eerste doel 
is het kennen van de werkwoorden AR/ER/IR (de regelmatige werkwoorden in de 
tegenwoordige tijd in het Spaans) en deze toepassen in zinnen. Het tweede doel is 
het begrijpen van het bijvoeglijk naamwoord in het Spaans. Deze gedraagt zich als 
kameleon en gaat mee met het zelfstandig naamwoord in geslacht en getal. Het 
laatste doel is het kunnen vertellen hoe laat het is in het Spaans. Hiervoor moeten ze 
weten hoe de klok opgebouwd is.  
 
Wat is het doel van de toetsing?  
Het doel van de toetsing is voor de laatste keer checken of de leerlingen de 
grammaticale onderdelen beheersen. De volgende les is de eindtoets en middels 
deze laatste check weten ze of ze nog ergens mee moeten oefenen of nog verlengde 
instructie nodig hebben.  
 
Welke tool wordt hierbij uitgeprobeerd? 
De uitgeprobeerde tool is het miniwerkblad. Dit is een korte, offline check waarin 
leerlingen via kruisjes / korte woorden aangeven of iets klopt of niet klopt. In dit geval 
is ervoor gekozen alle drie de grammaticale onderdelen terug te laten komen en 
leerlingen te laten bekijken of basiszinnen correct zijn. Als expert zie je snel welke 
antwoorden juist en onjuist zijn en of leerlingen nog uitleg nodig hebben van een 
specifiek onderdeel. Daarnaast geeft het leerlingen eenvoudig inzicht in welke 
onderdelen ze beheersen en welke onderdelen ze lastig vinden.  
 
Hoe gaat de toetsing in zijn werk? 
De expert bereidt een kort werkblad voor waarbij leerlingen middels kruisjes / korte 
antwoorden de stof in toepassing herhalen.  
In de les krijgen leerlingen individueel een werkblad dat ze invullen. Ze kunnen dit 
werkblad vervolgens zelf nakijken. De expert loopt rond en kijkt mee waar nog uitleg 
nodig is. Ook bespreekt de expert met de leerlingen welke stappen deze kan zetten 
om bij het uiteindelijke doel te komen. De leerling gaat, indien nodig blijkt a.d.h.v. de 
uitslag van het werkblad, nog extra oefenen met één van de grammaticale 
onderdelen.   
 
Afbeelding van de toetsing? 
In figuur 25 is een leeg blad te zien dat leerlingen invullen als check van dit thema. In 
figuur 26 zijn de antwoorden van een willekeurige leerling uit de doelgroep te zien.   
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Figuur	25	Miniwerkblad	nog	niet	ingevuld	
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Figuur	26	Miniwerkblad	ingevuld	door	leerlingen	
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Moment 10    Les 13  Woordenschat – Concept maps 
Wat wordt getoetst? 
Naast alle grammatica die wordt herhaald, wordt ook woordenschat herhaald. De 
woordenschat van dit thema bestond uit de woordjes rondom kleuren (colores), 
dagen van de week (días), karaktereigenschappen (carácter), schoolvakken 
(asignaturas) en schoolspullen (materiales).  
 
Wat is het doel van de toetsing?  
De laatste les voor de afsluitende toets is het interessant te zien welke woorden de 
leerlingen al beheersen en welke woorden ze wellicht nog moeten oefenen /  
herhalen. Door een open opdracht kunnen ze zien of ze voldoende woordjes 
beheersen om te communiceren in de vreemde taal.  
 
Welke tool wordt hierbij uitgeprobeerd? 
De tool is ‘concept maps’. Deze tool is een eenvoudige vorm om te zien welke 
woorden leerlingen al beheersen. Ze hoeven geen letterlijke woorden te vertalen, 
maar ze zetten woorden die in ze opkomen in de juiste kolom. Ze leren zo iets 
vertellen over een onderwerp, zonder de woordjes letterlijk te vertalen. Het helpt ze 
ook vervolgens de woordjes te leren in categorieën. 
De expert kan al rondlopend snel zien welke categorieën leerlingen beheersen en 
welke categorieën nog aandacht vereisen. Hierover kan de expert met de leerlingen 
in gesprek gaan.   
 
Hoe gaat de toetsing in zijn werk? 
De expert bereidt een blad voor met subcategorieën (zie figuur 21). Leerlingen 
krijgen dit blad individueel uitgedeeld en vullen zo veel mogelijk woorden in. Ze 
zetten er ook de Nederlandse vertaling bij. Daarna bekijken ze in tweetallen elkaars 
bladen en vullen ze hun eigen woorden aan. Tot slot controleren ze de woorden via 
de woordenlijst op de wikiwijs.  
 
Afbeelding van de toetsing? 
Figuur 27 is een voorbeeld van een concept maps. Dit is de map die tijdens dit 
onderzoek gebruikt wordt voor de woordenschat van het thema. Figuur 28 is een 
ingevulde concept maps door een leerling uit de doelgroep.  
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Figuur	27	Concept	maps	nog	in	te	vullen	door	leerlingen 

 
 
 

 
Figuur	28	Concept	maps	nog	ingevuld	door	leerlingen 
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Bijlage 3 Voorbeeld vragenlijst leerlingen na elke tool 
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Bijlage 4 Mindmaps Sanne en Lotte interview 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


