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1. Inleiding 
In het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs van het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2016) staat dat het onderwijsaanbod van de school moet 

aansluiten bij het niveau van de leerlingen; dat het onderwijs gedurende de schoolloopbaan van de 

leerling verdiept en verbreed moet worden, zodanig dat de leerling ononderbroken kan ontwikkelen. 

Typerend voor het Nederlandse onderwijs is dat elk kind onderwijs krijgt, dat het beste bij hem of haar 

past, zodat een optimale prestatie mogelijk wordt (Blok & Breetvelt, 2002; Beurden & Dietvorst, 2011).  

Een verbetering van de leerprestatie kan door de leeromgeving af te stemmen op leerling-

kenmerken zoals leer- en denkactiviteiten en het leerproces (Simons, 1995). Dit heeft een positieve 

invloed op de motivatie en het gedrag van de leerling (Schipper & Lockhorst, 2012). Deze afstemming 

wordt differentiatie genoemd. Door differentiatie worden persoonlijke belangstellingen en talenten 

ontwikkeld en ontstaat ruimte om te excelleren (Blok & Breetvelt, 2002; Crone, 2008; Deci & Ryan, 

2012; Dekkers & Hogenboom, 1999; Ruijters, 2012; Witteman, 1997).  

Toetsen en evaluaties -als onderdelen van het leerproces- kunnen doelbewust en gericht 

ingezet worden om gedifferentieerd onderwijs vorm, richting en betekenis te geven. Als proces en 

product enkel beoordeeld worden om te kunnen kwalificeren en normeren, dan wordt dat summatief 

toetsen genoemd. Indien aan de beoordeling of evaluatie betekenis wordt gegeven en als deze dient 

om leeropbrengsten van leerlingen te verhogen en/of te verbeteren, dan wordt gesproken van 

formatief evalueren. Het formatieve evalueren beslaat alle vormen van toetsen die om die reden in de 

klas worden uitgevoerd en kan als tegenhanger van het summatief toetsen worden beschouwd 

(Randel, Beesley, Apthorp, Clark, Wang, Cicchinelli, & Williams, 2011). 

 

Aan de basis van het formatief evalueren liggen een aantal theorieën en gedachtes ten grondslag. Zo 

wordt bijvoorbeeld verondersteld dat het voor leerlingen altijd mogelijk is om alle lesstof te beheersen 

als zij daarvoor maar voldoende tijd krijgen. Dit uitgangspunt wordt in de literatuur beheersingsleren 

genoemd (Allal & Lopez, 2005; Bloom, Hastings, & Madaus, 1971). Het proces van onderwijzen, toetsen 

en verbetering zou vooral gericht moeten zijn op het steeds bijstellen van het onderwijs en de 

leeractiviteiten. Dit kan door feedback te geven, waarna interventies volgen voor leerlingen die de 

lesstof nog niet beheersen (Chin & Teou, 2010; Black & Wiliam, 1998; Hill, 2011; Mui So & Hoi Lee, 

2011;  Newby & Winterbottom, 2011).  

Het handelen van de docenten bestaat uit het effectief begeleiding en stimuleren van de 

leerlingen ten behoeve van het zelfregulerend leren (Black & Wiliam, 2009). Het best vindt daartoe het 

formatief evalueren niet alleen plaats na afronding van een leerproces, maar wordt  het ook ingezet 

om het leerproces te plannen en te monitoren (Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & Van der Vleuten, 

2013). Het gaat bij het formatief evalueren dus om meer dan alleen het vaststellen wat de leerling 

weet, begrijpt en kan (Torrance & Pryor, 2001). Er wordt dan ook wel gesproken over het formative 

classroom assessment (Cauley & McMillan, 2009; Simpson-Beck, 2011). Daarbij moet formatief 

evalueren worden gezien als een leerlinggerichte reflectieve inzet van toetsen, om het doorlopend 

proces van leren te sturen en te ondersteunen (Simpson-Beck, 2011). Formatieve evaluaties leveren 

daarbij steeds ‘scores’ op over het proces waarin zowel leerlingen als docenten participeren; er wordt 

voortdurend feedback gegeven (Bennett, 2011). Dit levert een stroom aan informatie op over wat de 

leerlingen hebben geleerd en wat zij nog moeilijk vinden, waarna de docenten hun instructie kunnen 

aanpassen aan de behoefte van de leerlingen. Formatief evalueren is een manier om gepersonaliseerd 

en gedifferentieerd onderwijs mogelijk te maken en biedt meerwaarde als condities, doelen, 

methoden en leeruitkomsten op elkaar worden afgestemd (Simpson-Beck, 2011). 

Een bijzondere uitwerking die balanceert tussen het formatief evalueren en summatief 

evalueren, is het Assessment for learning (McDowell, 2011). Daarbij worden toetsmethoden ingezet 
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om leerlingen, docenten en ouders te voorzien van informatie hoe leerlingen zich ontwikkelen aan de 

hand van vooraf vastgestelde doelen. Het assessment wordt ingezet als een proces van samen 

reflecteren op het bewijsstukken van het leren (Clark, 2012). Dat proces bestaat uit het zoeken en 

interpreteren van dat bewijs door leerlingen en docenten. Zo kan bepaald worden waar leerlingen 

staan in hun leren, waar ze naartoe moeten en hoe ze daar gaan komen (Birenbaum, Kimron, & Shilton, 

2011). Birenbaum et al. (2011) omschrijven dit als een cyclus die bestaat uit zes fasen: 1) plannen van 

doelen; 2) ontwerpen van toetsinstrumenten of –activiteiten; 3) bewijs verzamelen; 4) interpreteren 

en inschatten van de kloof tussen beoogde en gerealiseerde uitkomsten en het bieden van feedback; 

5) het gebruik van de feedback en 6) het evalueren van de effectiviteit van feedback. Assessment for 

learning is rijk aan formele feedback, informele feedback door dialoog tussen leerling en leraar en 

interactie tussen leerlingen, biedt mogelijkheden om te oefenen, biedt leerlingen taken die authentiek 

en relevant zijn, ondersteunt leerlingen in het ontwikkelen van onafhankelijkheid en autonomie. 

 

Het niet afstemmen van de leeromgeving op leerling-kenmerken heeft een negatief effect op de 

motivatie en ontwikkeling van de leerling, het leerproces en de prestatie van de leerling (Schipper & 

Lockhorst, 2012). Professionalisering van leraren op het gebied van verschillen tussen leerlingen is 

daarom ook een terugkerend speerpunt in het sectorakkoord VO. Formatieve evaluatie heeft een 

positief effect op leerlingen en hun relatie met de docent. Leerlingen ontwikkelen meer en/of bredere 

kennis, zijn gemotiveerder, hebben een wenselijkere attitude voor het onderwijs en er is sprake van 

meer zelf-regultatie. Ook heeft formatieve evaluatie een positief effect op de sfeer in de klas (Gulikers 

& Baartman, 2017). Om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen, het onderwijs te 

personaliseren, is formatieve evaluatie een manier om gedifferentieerd onderwijs in de lespraktijk 

beter vorm te kunnen geven. 

 

De schoolleiding van 2College Jozefmavo constateerde einde schooljaar 2016-2017 dat door de 

docenten van de school in de lespraktijk te weinig rekening werd gehouden met de verschillen die er 

zijn tussen leerlingen. De schoolleiding wenste daarom dat in schooljaar 2017-2018 de docenten van 

de school de ontwikkeling van formatief evalueren in gang zouden zetten, zodat er beter en meer 

gedifferentieerd zou gaan worden. De ontwikkelgroep van de school (waarvan ook de onderzoeker 

deel uitmaakt, naast nog twee docenten en de coördinator onderwijsontwikkeling) is de opdracht 

gegeven om de ontwikkeling te gaan initiëren. De onderzoeker heeft daarop besloten om dat aan de 

hand van praktijkgericht onderzoek en onder begeleiding van de Academische Opleidingsschool 

Midden-Brabant (AOSMB) vorm te gaan geven. Het resultaat daarvan leest u in dit rapport. 
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1.1 Doelstelling onderzoek 
Met dit onderzoek wordt in schooljaar 2018-2019 de integratie van formatief evalueren in het 

onderwijsaanbod op 2College Jozefmavo in gang gezet, zodat docenten meer recht kunnen en willen 

doen aan de verschillen tussen leerlingen. 

1.2 Hoofdvraag 
Wat is er nodig om de docenten van 2College Jozefmavo te ondersteunen in hun ontwikkeling om 

het formatief evalueren te integreren in het onderwijsaanbod van de school? 

1.2.1 Deelvragen oriëntatiefase 
1. Wat heeft een docent nodig om formatief evalueren te integreren in zijn of haar 

onderwijsaanbod? 

2. Welke behoeften hebben de docenten van 2College Jozefmavo om formatief evalueren te 

kunnen integreren in het onderwijsaanbod? 

1.2.2 Deelvragen ontwerpfase 
3. Hoe kunnen de mogelijkheden op de school verenigd worden met de behoeften van de 

docenten in een ontwerp, met als doel formatief evalueren te integreren in het 

onderwijsaanbod? 

1.2.3 Deelvragen implementatiefase 
4. Hoe moet het ontwerp aangepast worden, zodat het door de docenten optimaal ingezet kan 

worden om formatief evalueren te kunnen integreren in het onderwijsaanbod? 

1.2.4 Deelvragen evaluatiefase 
5. In welke mate wordt het doel, dat op 2College Jozefmavo docenten formatief evalueren 

kunnen en willen integreren in het onderwijsaanbod, einde schooljaar 2018-2019 bereikt? 
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2. Veranderkundige aanpak 

2.1 Diagnose 
Het afdwingen van ontwikkelingen door deze op te dragen, wordt formeel leren genoemd (Argyris, & 

Schön, 1996; Wierdsma & Swieringa, 2011). Een hiërarchische aanpak aan de hand van regelgeving 

leidt vaak tot onvoldoende gevoel van autonomie en eigenaarschap bij de mensen die de ontwikkeling 

in gang moeten zetten, waardoor de motivatie om te ontwikkelen afneemt (Klaeijsen, 2015). Door een 

hiërarchische verdeling van stappen over verschillende organisatielagen in een organisatie, wordt ook 

de essentie van een gevraagde ontwikkeling onbegrepen bij de uitvoerende organisatie-laag, met als 

gevolg dat het veranderproces niet op gang komt of blijft (Wierdsma & Swieringa, 2011). Het zorgt het 

voor stroperigheid in de organisatie, omdat stappen als denken en bezinnen worden overgeslagen door 

de dragers van de ontwikkeling: de docenten. Het is voor een onderwijsontwikkeling daarom uitermate 

belangrijk dat naast het doen ook het bezinnen, denken en beslissen (deels) bij de docenten ligt. In de 

keus voor een aanpak en de ontwerpen moet daar dus rekening mee gehouden worden. 

Uit informele gesprekken in de personeelskamer bleek dat, toen de docenten voor het eerst 

gevraagd werden om actiever in te zetten op de ontwikkeling van formatief evalueren, formatief 

evalueren een moeilijk te definiëren en omvatten begrip voor ze was. Voordelen van het formatief 

evalueren werden daarom ook (nog) niet gezien en/of begrepen. De nadelen van het uitsluitend 

summatief toetsen voor wat Wierdsma en Swieringa (2011) de klanten noemen -in dit geval de 

leerlingen- bleken ook niet bij alle docenten in beeld. Hierdoor bleef het positieve effect, de winst van 

formatief evalueren, voor een aantal docenten onderbelicht. Door deze ambiguïteit in het doel van de 

ontwikkeling, zijn resultaten en vorderingen op dat gebied moeilijker inzichtelijk te maken, wat er 

mede voor verantwoordelijk kan zijn dat een ontwikkeling  stagneert of niet inzet (De Caluwé & 

Vermaak, 2010). Belangrijk is dus dat de docenten het doel gaan zien van formatief evalueren -het 

effect op de leerling- en daarom het formatief evalueren wíllen gaan integreren in hun toetsaanbod. 

Top-down ontwikkelen aan de hand van een van tevoren vast doel, wordt in de vakliteratuur 

enkelslagleren genoemd en hoort bij wat Wierdsma en Swieringa (2011) de belerende organisatie 

noemen. Het belerende organisatieperspectief is ongeschikt om langdurig ontwikkelingen in gang te 

zetten en te houden. Een ontwerp voor verandering vanuit het lerende organisatieperspectief is juist 

wel duurzaam. Er wordt daarom gekozen om aan de hand van de ontwikkelbenadering voor 

verandering te ontwikkeling vorm te geven en in gang te zetten (Boonstra, 1991; Wierdsma, & 

Swieringa, 2011). Volgens de ontwikkelbenadering is een ontwikkeling pas succesvol als de gebruiker 

het ontwikkelde daadwerkelijk op de juiste manier inzet, gaat gebruiken en gemotiveerd is (Boonstra, 

1991). In dit geval zal hiervoor een verander- of ontwikkeltraject ingezet worden en dus zal gemonitord 

moeten worden of dat het effect is. 

 

2.2 Veranderkundige benadering 
Een gezamenlijke doelstelling bij de ontwikkelbenadering omschrijft tenminste de bijgestelde of 

nieuwe zienswijze of de (gevolgen van de) eigen tekortkomingen (Boonstra, 1991; De Caluwé & 

Vermaak, 2010). Conversaties tussen de verschillende organisatieleden helpen om betekenis te geven 

aan de veranderingen en zullen zo leiden tot gezamenlijke actie’s (Boonstra, 2004; Cooren, 2000). Alle 

organisatieleden moeten daarbij gezien worden als een bron van kennis, inzicht en ervaring (Boonstra 

& Van der Vlist, 1996). Coördinatie en controle van het veranderproces gaat daarom in overleg, waarbij 

besluiten worden afgewogen op basis van acceptatie bij álle organisatieleden, zodat in al die 

organisatielagen eigenaarschap ervaren wordt (Boonstra, 1991; Loeffen & Springer, 2010). Door dit 

gezamenlijk gevoel van of gedeeld eigenaarschap wordt de kans op succesvolle ontwikkelingen groter, 

omdat vanuit een gezamenlijke visie zeggenschap ervaren wordt, verantwoordelijkheid wordt 
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genomen en er motivatie ontstaat bij alle dragers van de verandering (Pierce, 2009; Loeffen & Springer, 

2010).  

Doordat de organisatie verandert, ontstaan er steeds nieuwe uitdagingen, wensen en 

behoeften (Boonstra & Van der Vlist, 1996). Daarom werd voor en tijdens dit onderzoek gestreefd naar 

gemeenschappelijke, heldere en haalbare (tussen)doelen. Dit is gedaan door expliciete vermelding 

daarvan tijdens de stapsgewijze begeleiding van docenten, met ruimte voor eventuele bijsturing. Door 

zo te werken, is participeren voor iedereen mogelijk (Boonstra & Van der Vlist, 1996; Grol & Wensing, 

2006; Reijnders, Hogendoorn, Koning, De Laat, & Silfhout, 2015). Het onderzoek moet in die zin ook 

opgevat worden als een methodiek om opeenvolgende interventies gestructureerd in te zetten 

(Wilschut & Chênevert, 2012). Het effect per stadium in het ontwikkelproces moet bepalen welke 

volgende interventies ingezet worden (Stals, Van Yperen, Reith, & Stams, 2008; Ooms, Wilschut, & Van 

Loon, 2012). Ontwerpen en methodieken bij het traject werden dan ook met input van en/of in overleg 

met betrokkenen bijgestuurd en bijgesteld. Een gestructureerde en adaptieve inzet van en aanpak met 

interventies is immers het effectiefst (De Caluwé & Vermaak, 2010). 

 

2.3 Rol van de onderzoeker  
De Six Change Approaches van Kotter en Schlesinger (2008) zijn geraadpleegd en bewerkt tot een 

gedragscode voor de onderzoeker bij het doen van onderzoek. Dit heeft geleid tot het onderstaande 

resultaat. 

 

De onderzoeker zal: 

 gericht zijn op setting en communicatie en daarvoor de facilitering van de ontwikkeling te 

regelen; 

 de samenwerking tussen organisatieleden over alle lagen van de organisatie stimuleren om 

deze te versterken; 

 beschikken over voldoende kennis van didactiek en organisatieontwikkeling, zodat  hij/zij 

leersituaties effectief kan begeleiden;  

 veiligheid en ruimte creëren door docenten te coachen, naar alle organisatieleden te luisteren 

en ze bruikbare positieve feedback te geven; 

 empathisch, vertrouwenwekkend, creatief, open, flexibel, vol zelfvertrouwen en inspirerend 

zijn voor de organisatieleden. 

 een rolmodel in de school zijn, door zelf formatief te evalueren in zijn lespraktijk en zijn 

ervaringen te delen. 

 

De onderzoeker heeft tijdens het hele ontwikkeltraject zijn handelen getoetst aan deze gedragingen 

en eventuele twijfels daarover bij organisatieleden in gesprek proberen weg te nemen.  
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3. Methodologische verantwoording 
 

3.1 Literatuuronderzoek 
In de praktijkstroom van het ontwerponderzoek vinden onderzoeksactiviteiten plaats (Van Aken & 

Andriessen, 2011). Om de praktijk te kunnen toetsen op ontwikkeling ten aanzien van formatief 

evalueren is een kennisstroom nodig. Met het literatuuronderzoek wordt bestaande kennis 

gemobiliseerd en een theoretisch kader geschreven dat de fundering vormt voor de rest van het 

onderzoek (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). Om daar relevante en veel gebruikte 

wetenschappelijke bronnen voor te vinden, is op de websites google scholar en google books gezocht. 

Daarvoor zijn de trefwoorden formatief evalueren en formatief toetsen gebruikt in combinatie met (en 

combinaties van) de zoektermen competentie, competenties, docenten, kennis, vaardigheden, 

attitude(s) en termen die daar van zijn afgeleid of hetzelfde betekenen. Daarna is achterhaald welke 

literatuurbronnen op de gevonden publicaties zijn gebruikt door de bronnenlijsten te raadplegen. Tot 

slot zijn onderliggende wetenschappelijke artikelen en (boek)publicaties gezocht en geraadpleegd. 

 

3.2 Focusgroepen 
Bij de ontwikkelingsbenadering horen interveniërende strategieën die gericht zijn op de uitwisseling 

van ervaringen en perspectieven tussen de leden van de organisatie. Daarvoor is meervoudige rijke 

interne communicatie nodig, die gericht is op de face-to-face dialoog, zodat non-verbaal en verbaal 

elkaar kunnen aanvullen.  Hierdoor zal draagvlak ontstaan voor de op handen zijnde ontwikkeling bij 

de dragers van de verandering (Boonstra & Van der Vlist, 1996). Om dat te bereiken is de focusgroep 

ingezet als interveniërende onderzoeksmethode. De praktijksituatie en de tekortkomingen van 

docenten ten aanzien van formatief evalueren stonden in het groepsinterview centraal, maar ook hun 

mogelijkheden en wensen om te ontwikkelen. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de huidige 

situatie, zijn docenten gevraagd om informatie over het eigen toetsen te delen. Daarbij is ook een 

beroep gedaan op de docent-experts op gebied van formatief evalueren. De nadruk lag in deze fase 

op de exploratie van de mogelijkheden om docenten elkaar te laten helpen en te ondersteunen om 

het praktijkprobleem aan te pakken.  

 

Methodiek 

Voor deelvraag 2 en 3 werd gekozen voor de onderzoeksmethode de focusgroep op basis van twee 

topiclists die zijn voortgekomen uit het eerdere literatuuronderzoek. Deze methodiek is goed om 

inzicht te verkrijgen in bestaande werkwijzen en ervaringen (De Lange, Schuman, & Montesano 

Montessori, 2011). Ook is zo goed te achterhalen wat de wensen en mogelijkheden van de 

respondenten zijn met betrekking tot het ontwerp en kan het ontwerp optimaal aansluiten bij de 

beroepspraktijk (Reason & Bradbury, 2001).  Door de opbouw in topics is gewaarborgd dat de 

deelvragen volledig beantwoord zijn (Boeije, 2014; Baarda & De Goede, 2001). Door de praktijksituatie 

in beeld te brengen aan de hand van semigestructureerde interviews met een informeel karakter, kon 

snel en veel informatie verkregen worden met een relatief kleine inspanning (Robson, 2004). De 

groepsinterviews zijn daarnaast ook ingezet als een sociaal constructief proces waarbij respondenten 

verbonden werden, waardoor goed te achterhalen was wat hun behoeftes waren (Reason & Bradbury, 

2001). De volgorde van vragen was daarbij ondergeschikt aan de mate van realisatie van diepte in de 

antwoorden, waarvoor de onderzoeker steeds goede vragen en vervolgvragen heeft geformuleerd. 

Deze flexibiliteit draagt bij aan de validiteit, omdat de onderzoeker kan reageren op onverwachte 

informatie (Boeije, 2014). Met de focusgroep zijn zo ideeën en opvattingen over het eigen en het 

groepsleren gedeeld (De Lange et al., 2011).   
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Respondenten 

In deze fase stonden teambuilding en gezamenlijke intervisie centraal. Door deze programmatische 

strategie is met inbreng van docenten in de oriëntatiefase en ontwerpfase stapsgewijs gekomen tot 

een eerste inrichting van het ontwerp. De afstemmingstrategie is gebruikt in de zin van dat er 

eensgezindheid over het ontwerp is gecreëerd door de input van leden uit alle organisatielagen te 

vragen (Boonstra & Van der Vlist, 1996). Dit heeft ook de betrouwbaarheid van het onderzoek 

vergroot. Zowel de afstemmingsstrategie als de programmatische strategie zijn gericht op het creëren 

van draagvlak (Boonstra, 2004). Per deelvraag zijn daarvoor 3 focusgroepen georganiseerd, waarbij 

vrijwel alle docenten van 2College Jozefmavo betrokken werden als respondent. Er is gekozen voor 

heterogeen samengestelde groepen van respondenten uit tenminste 4 verschillende vaksecties en/of 

leergebieden. De respondenten zijn geselecteerd en ingedeeld op basis  van verschillende ervaringen 

en ideeën die zij hadden over het onderwerp (De Lange et al., 2011). Zo had bij elke focusgroep 

tenminste 1 sectie het formatief evalueren al goed geïntegreerd en anderen niet. De groep 

respondenten was daarmee in diversiteit met betrekking tot de ervaring met formatief evalueren 

steeds representatief voor de school. 

 

Analyse 

Door het informele karakter waarmee veel informatie werd verkregen en de beperkte beschikbare tijd 

van de onderzoeker, zijn de interviews in aantekeningen gevat door een critical friend. Voor de analyse 

van deze aantekeningen is de kantlijnbenadering gebruikt (De Ruyter & Scholl, 1995). Relevante 

informatie is steeds gemarkeerd. Daarna zijn in de kantlijn deze opmerkingen gecodeerd tot 

eenduidige concepten met betrekking tot de deelvraag. Om de validiteit te kunnen vergroten is een 

geluidsopname gemaakt, welke is teruggeluisterd tijdens dit proces. Vervolgens is middels axiale 

codering gekeken naar welke codes bij elkaar horen; of codes samengevoegd konden worden (Strauss 

& Corbin, 2007). Codes die onder meer thema’s te rangschikken waren, zijn vaker gebruikt in het axiaal 

codeerproces. Op die manier is voorkomen dat een code uit de fysieke context werd gehaald (Marton, 

1986). Aan de hand van de axiale codering is tot slot nog selectief gecodeerd. De onderzoeker heeft 

daarbij bepaald welke concepten en centrale begrippen relevant waren voor het onderzoek (Wester, 

& Peters, 2004).  

 

Procedure 

De onderzoeker heeft de respondenten steeds per mail uitgenodigd en duidelijk gemaakt wat het doel 

is van het gezamenlijk interview. De onderzoeker fungeerde als moderator tijdens de focusgroep en 

zorgde voor de gespreksonderwerpen. Het gesprek is opgenomen met een voice-recorder. Een critical 

friend heeft het totale verloop van de sessie in de gaten gehouden en daarover positieve feedback 

gegeven aan de onderzoeker. Na de analyse heeft de onderzoeker de codeboom doorgesproken met 

de respondenten en  zijn zij in de gelegenheid gesteld om feedback te geven op de uitkomst (De Lange 

et al., 2011). De gegeven feedback heeft niet tot aanvulling of wijzigingen geleid. 

 

3.3 Gesprekken met de schoolleiding 
Voor de beantwoording van deelvraag drie is gesproken met de vestigingsleider, de coördinator 

onderwijsontwikkeling en de schoolopleider, omdat zij meestal het meest complete beeld hadden van 

de formele mogelijkheden voor een ontwerp in school en welke mogelijkheden zich in de toekomst 

zouden (kunnen) aandienen. De gesprekken hebben voor de respondenten op geschikte momenten 

plaatsgevonden in gesloten (soms eigen) werkkamers in de school. Dat geeft een gevoel van veiligheid 
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en comfort. Door het informele karakter waarmee veel informatie werd verkregen en de beperkte 

beschikbare tijd van de onderzoeker, zijn de interviews in aantekeningen gevat door de onderzoeker 

en door de vestigingsleider. Deze aantekeningen bleken voldoende aanknopingspunten en ruimte te 

geven om te kunnen ontwerpen. De onderzoeker heeft de tussentijdse uitwerkingen steeds gemaild 

en/of mondeling toegelicht. Daarbij zijn de geïnterviewden in de gelegenheid geweest om te reageren 

en het resultaat bij te stellen (De Lange et al., 2011). Het ontwerpen is steeds in samenspraak en in 

overleg met de docentontwikkelaars van de school gedaan. 

 

3.3 Implementatie en evaluatie 
Methodiek 

Conform  de ontwikkelingsbenadering zullen delen van het ontwerp zo nodig vernieuwd en/of 

bijgestuurd worden.  Er is gekozen om dat te doen aan de hand van schriftelijke vragenlijsten voor de 

beantwoording van de deelvragen in zowel de implementatiefase als de evaluatiefase. Door het 

aanbieden van een schriftelijke vragenlijst kreeg de respondent de vrijheid om zelf te beslissen 

wanneer deze zou deelnemen aan het onderzoek. Met een vragenlijst zijn respondenten minder 

geneigd om sociaal wenselijkheid te antwoorden (Baarda & De Goede, 2001).  

De vragenlijst bestond uit stellingen die de respondenten konden beantwoorden met eens, 

oneens of neutraal. Wel is in de bijgevoegde instructie gevraagd om slechts incidenteel van de 

‘neutraal-optie’ gebruik te maken. Op die manier zijn de respondenten gedwongen te kiezen (De Lange 

et al., 2011). De stellingen zijn zo geformuleerd dat ze in positieve zin gaan over de vorm, inhoud of 

werking van het ontwerp. Indien de respondent het eens was met de stelling, dan was dat positief. 

Indien een respondent het oneens was met de stelling dan was dat negatief. De score die het meest 

voortkwam is een kleur gegeven die daarbij past: eens is groen, neutraal is oranje en oneens is rood. 

Zo is in één oogopslag te zien of respondenten positief of negatief zijn over (elementen) van het 

ontwerp, waarbij in acht moet worden genomen dat de stelling altijd in positieve zin zijn geformuleerd 

ten aanzien van (de effecten van) het ontwerp. 

De respondenten moesten bij elke stelling ook een korte toelichting geven op hun keuze, 

indien zij daar negatief over waren. Ook werden de vragenlijst afgesloten met de mogelijkheid om tips 

en/of tops te geven. Voor deze kwalitatieve aspecten is gekozen om de validiteit te kunnen verhogen, 

ook kon zo nagegaan worden of een stelling verkeerd was begrepen of geïnterpreteerd (Andriessen, 

Onstenk, Delnooz, Smeijsters, & Peij, 2010). Het kwalitatieve aspect zorgde voor meer diepgang in de 

antwoorden waardoor, ondanks de beperkte kwantiteiten, meer waarde aan het onderzoek 

toegekend kan worden. 

 

Respondenten 

Vanwege eerder genoemde redenen -naar de ontwikkelbenadering voor veranderingen- zijn alle 47 

docenten en de schoolleiding, maar exclusief de betrokken organisatoren van de studiedag van de 

school, gevraagd de vragenlijsten in te vullen, ongeacht of zij aanwezig waren bij de studiedag. Dit is 

gedaan zodat de dragers van de verandering allemaal het gevoel konden hebben betrokken te worden 

bij de onderwijsontwikkeling. Daarnaast is in de vragenlijst in de ontwerpfase een aparte sectie 

opgenomen met stellingen alleen bedoeld voor de docent-experts (inspirators) in de school, zodat zij 

erkenning van hun expertise konden ervaren. 

 

Analyse 

Er is gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek. De verkregen data van de vragenlijst is daarvoor 

eerst per vraag in een frequentietabel uitgewerkt (De Lange et al., 2011). Daaronder zijn per stelling 
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de toelichtingen volledig ongewijzigd overgenomen. Voor de onderzoeker is het resultaat gekoppeld  

gebleven aan de sectie en/of het leergebied en soms de respondent. Voor het overzicht in de 

resultatensectie worden de stellingen in frequentietabellen uitgewerkt, waarna opvallende 

frequenties worden toegelicht aan de hand van de gegeven toelichting van de respondenten op hun 

stellingname. De resultaten zijn voor dit rapport volledig geanonimiseerd en dus ontdaan van een 

eventuele mogelijke traceerbare koppeling met een persoon, sectie en/of leergebied. Dit verhoogt de 

betrouwbaarheid van het onderzoek. 

 

Procedure 

De vragenlijsten zijn op papier in de postvakken van de respondenten gedaan, om een bepaalde 

urgentie te benadrukken. Bij eerdere onderzoeken is gebleken dat het digitaal invullen van 

vragenlijsten die via de mail verspreid zijn, zorgt voor een verminderde respons op de school, waardoor 

de betrouwbaarheid afneemt. De respondenten zijn per e-mail gevraagd om de vragenlijsten op een 

voor hen geschikt moment in te vullen en te retourneren in het postvak van de onderzoeker binnen 

het tijdsbestek van een werkweek. Het doel van de evaluatie is daarbij toegelicht, zodat het voor de 

respondenten duidelijk was dat de feedback betrekking had op het ontwerp (De Lange et al., 2011). 

Indien er vragen waren over de stellingen konden de respondenten contact opnemen met de 

onderzoeker per mail, echter is dat in de praktijk vaak mondeling gedaan. Door aanvullende informatie 

te geven en het beantwoorden van vragen van de respondenten is de validiteit en betrouwbaarheid 

verhoogd (Baarda, De Goede, & Kalmijn, 2000).  

 

3.4 Ethiek 
Er is rekening gehouden met de vijf algemene gedragsregels van de gedragscode praktijkgericht 

onderzoek voor het HBO (Andriessen et al., 2010). Het professionele en maatschappelijke belang is 

gediend, doordat het een praktijkprobleem betreft waar veel docenten en scholen mee te maken 

hebben. De onderzoeker is zo integer mogelijk geweest en heeft zijn keuzes en gedrag steeds bij de 

betrokkenen verantwoord. Dit heeft hij gedaan door tussendoor resultaten te presenteren en daar in 

gesprek conclusies aan te verbinden. Er zijn geen valse voorstellingen van zaken gedaan. De 

onderzoeker heeft zijn neutrale positie telkens uitgelegd, zodat de respondenten zich vrij voelden om 

hun bevindingen te delen (De Lange et al., 2011). De enquêtes en interviews zijn zoveel mogelijk 

afgenomen op een plaats en tijd die de respondenten zelf schikte. De data-analyse is zorgvuldig en 

schematisch gedaan, zodat de objectieve verzameling van gegevens inzichtelijk werd. De onderzoeker 

heeft zich als doel gesteld dat respondenten geen schade mochten ondervinden van deelname aan het 

onderzoek. Respondenten hebben daarom altijd vrijwillig deelgenomen en zijn anoniem uitgenodigd. 

Gegevens zijn zo anoniem mogelijk verwerkt, om de kans op nadelig effect voor de respondenten zo 

klein mogelijk te maken (Baarda, De Goede, & Teunissen 2005). Alle groepsinterviews hebben daarom 

plaatsgevonden in een ruimte uit het zicht van de formele leiding (Lee, 1993). Vragenlijsten konden 

anoniem gedeponeerd worden in het postvak van de onderzoeker. Daarvoor is gekozen, omdat de 

schoolleiding er belang bij heeft dat de respondenten formatief evalueren. Verminderde anonimiteit 

zou de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek kunnen schaden (Boeije, 2014).  
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4. Resulaten 

4.1 Literatuuronderzoek 
Wat heeft een docent nodig om formatief evalueren te integreren in zijn of haar onderwijsaanbod? 

De school moet een plek zijn die te kenmerken is als een actieve leergemeenschap. Op gebied van 

toetsen moeten er experts in de school zijn of komen (Sluijsmans et al., 2013). Waar zo’n expert aan 

moet voldoen of hoe gestimuleerd kan worden dat deze zich in de school ontwikkelen is met dit 

literatuuronderzoek onderzocht en beschreven. Daarbij is veel gebruik gemaakt van een recente 

reviewstudie van Gulikers & Baartman uit 2017 en de grote hoeveelheid aan verwerkte studies 

afkomstig uit alle onderwijsniveaus.  

 

Pedagogische grondfiguur 

Voor een duurzame implementatie van formatief toetsen moeten docenten gebruik kunnen maken 

van een effectieve organisatie van professionaliseringsactiviteiten. Zij moeten daarbij een 

onderzoekende houding hebben of willen ontwikkelen (Sluijsmans et al., 2013). Om die te ontwikkelen 

zullen zij intrinsiek gemotiveerd moeten raken. Om dat te bereiken kan met natuurlijke basisbehoeften 

van de mens rekening gehouden worden. Deci en Ryan (2012) vatten die in 3 fysiologische behoefte: 

competentie, relatie/verbondenheid en autonomie.  

De behoefte ‘competentie’ laat zich vertalen in de mate waarin het resultaat merkbaar te 

beheersen is door de docent. De behoefte ‘relatie’ bestaat uit alle waardevolle interactie, verbindingen 

en ervaringen in het helpen van en in de samenwerking met anderen. De mate van ervaring van 

‘autonomie’ wordt bepaald door de mate waarin zelfsturing en regulering wordt ervaren. Stevens 

(2004) noemt deze fysiologische behoeften samen de pedagogische grondfiguur en beschrijft 

interactie als hét middel om te komen tot meer en/of betere (leer)opbrengst. Pedagogische tools bij 

de behoefte ‘relatie’ zijn het aanbieden van (gelegenheid tot) verbondenheid door beschikbaarheid, 

vertrouwen en responsiviteit; het geven van verantwoordelijkheid. Tools bij de behoefte 

‘competentie’, bestaan aan het aanbieden van uitdaging en ruimte;  ondersteunen en begrenzen. 

Autonomie wordt ervaren als respect wordt getoond; respect voor zijn of haar uniciteit en het 

persoonlijk perspectief. 

Gekoppeld aan de eerder geformuleerde veranderkundige aanpak volgens de 

ontwikkelingsbenadering voor verandering, is in het proces daarom rekening gehouden met het 

stimuleren van de motivatie van de dragers van de ontwikkeling, de docenten. De mate van succes 

hing immers grotendeels af van de mate waarin rekening is gehouden met de fysiologische behoeftes 

van de pedagogische grondfiguur en in hoeverre daar effectief over wordt gecommuniceerd in de 

school. 

 

Drie actie’s  

Docenten hebben specifieke kennis en kunde nodig om formatief te kunnen evalueren in de lespraktijk. 

Ten eerste kan daar een goed begrip van formatief toetsen voor nodig zijn. Sluijsmans et al. (2015) 

constateren echter dat er wel zeven dimensies zijn waarop studies en praktijken van formatief toetsen 

kunnen verschillen, maar voor de uitvoering van formatief evalueren is het vooral belangrijk dat 

docenten daarbij 3 type acties kunnen onderscheiden en uitvoeren. Deze acties laten zich volgens 

William (2011) typeren met de beantwoording van de volgende vragen, die Hattie en Timperly (2007) 

omschrijven als feedup, feedback en feedforward: 

 

1) Feedup   Waar gaat de student naartoe? 

2) Feedback   Waar staat de student? 

3) Feedforward  Hoe komt de student naar de gewenste situatie / hoe nu verder? 



 
12 

 

 

De docent moet daarbij vakinhoudelijke kennis en inzicht in de leerprogressie van de leerling kunnen 

toepassen en daarbij een divers vakdidactisch handelingsrepertoire kunnen inzetten. Student-docent 

relaties moeten expliciet besproken worden met de focus op student-sturing. Tot slot moet de docent 

zo nodig technologie kunnen gebruiken ter ondersteuning van het formatieve toetsproces.   

 

Formatieve toetscyclus in 5 fases 

Antoniou en James (2014) beschrijven het formatieve toetsproces aan de hand van activiteiten die de 

docent in volgorde inzet in de klas: Communicatie van verwachtingen en succescriteria, selecteren en 

verzamelen van relevante informatie, interpreteren van informatie of beoordelen, geven van feedback 

en het reguleren van het leerproces. Ruiz-Primo en Furtak (2007) geven deze activiteiten een plek in 

wat zij de ESRU-cyclus noemen. ESRU staat voor Elicit, Respond, Recognize, Use. De docent ontlokt een 

reactie bij de student (elicit), de student reageert (respond), de docent analyseert de student reactie(s) 

en checkt deze (recognize) en vervolgens gebruikt de docent deze reactie(s) om een gepaste 

vervolgactie te ondernemen (Gulikers & Baartman, 2017).  

 

Gulikers en Baartman (2017) hebben samenvattend bij hun 

reviewstudie een formatieve toetscyclus ontwikkeld die 

bestaat uit vijf fasen die zijn gebaseerd op een combinatie 

van de bovengenoemde formatieve toetsmodellen (zie 

figuur 1). De fases daarin behandelen welke gedragingen de 

docent typeren die een formatieve toetspraktijk in de klas 

weet te realiseren. Docentgedragingen zijn anders als de 

docenten kennisontwikkeling dan wel zelf-regulatie bij 

leerlingen willen stimuleren met formatief toetsen als bij 

summatief toetsen. Gulikers en Baartman doen ook enkele 

aanbevelingen bij de cyclus:  

 

 Werk vanuit de hele formatieve toetscyclus, met voortdurend samenhang tussen de fasen; 

 Toets ook informeel formatief;  

 Stel goede vragen en vraag door in klasdiscussies om het begrip van leerlingen verder uit te 

diepen in plaats van te richten op het goede antwoord; 

 Identificeer de misconcepties, zwaktes en sterktes van je leerlingen én ontwikkel een 

didactisch handelingsrepertoire om je onderwijs hierop aan te kunnen passen.  

 

Het volgen van de gehele formatieve toetscyclus met alles fases blijkt in de praktijk slechts zelden te 

gebeuren. Echter, naarmate meer fases in samenhang worden doorlopen, zijn deze succesvoller. Vaak 

blijkt handelingsverlegenheid bij docenten als het gaat om de keuze en vormgeving van goede 

didactische vervolgacties na afronding van een fase. Gulikers en Baartman benoemen in dat kader een 

groot aantal wel succesvolle docentgedragingen per fase in de cyclus. Hieronder is  samenvattend 

uiteengezet welke dat zijn, met een verdeling in thema’s waarnaar de aandacht uit zou moeten gaan 

om succesvol formatief te evalueren in de lespraktijk. 

 

Typerende docentgedragingen in fase 1: Verwachtingen verhelderen 

Deze fase heeft betrekking het formuleren van heldere en doelgerichte leerdoelen, succescriteria en 

zogenoemde learning progressions (Wylie & Lyo, 2015).  Volgens (Baartman & Gulikers, 2014) moet 

zowel het ‘wat’ als de ‘hoe’ en het ‘waarom’ beschreven worden.  Docenten die daar goed zicht en grip 

Figuur 1 formatieve toetscyclus 
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op hebben, bereiken betere formatieve toetspraktijken. Dit houdt dus ook in dat de doelen mede 

bepaald worden door het doel dat de docent heeft met het formatief evalueren.  

Docenten die sterk gericht zijn op het stimuleren van autonomie, verantwoordelijkheid voor 

en sturing door de student, formuleren leerdoelen die niet alleen gericht zijn op inhoud maar vooral 

ook participatie, sociale normen en/of samenwerking (Hawe & Dixon, 2014). Leerdoelen en 

succescriteria moeten tijdens het leerproces vaker terugkomen en steeds bijgesteld en 

geherformuleerd worden (Moss, Brookhart, & Long, 2013). Dat kan door tussentijds vorderingen te 

delen met studenten via bijvoorbeeld een rubrics, zelf voor te doen, succesvolle voorbeelden van 

uitwerkingen te laten zien en door aan het eind van de het proces terug te komen op de leerdoelen 

door met ze in een gesprek met de leerlingen te evalueren.  Bij het formuleren van leerdoelen en 

succescriteria moeten studenten actief betrokken worden en moeten deze in samenspraak 

geëxpliciteerd en verhelderd worden (Clark, 2012). Ook mogen leerdoelen verschillen per student en 

deze leerdoelen mogen mee ontwikkelen (Hawe & Dixon, 2014).  

De kunst is om een balans te vinden tussen heldere gespecifieerde doelen en dichtgetimmerde 

doelen (Hawe & Dixon, 2014). Criteria moeten niet bestaan uit een lijst concepten, maar gericht zijn 

op onderliggende verbanden en kernideeën. Succesvolle docenten representeren leerdoelen 

bijvoorbeeld in een conceptmap in plaats van in een lijst met concepten (Hawe & Dixon, 2014). 

Succesvolle docenten zijn in staat om kaders te stellen voor leerdoelen (over welke thema’s moeten 

de leerdoelen gaan?), waarbinnen studenten zelf de vrijheid krijgen om deze concreet te maken 

passend bij hun eigen niveau of interessegebied. 

 

Typerende docentgedragingen bij fase 2: Ontlokken en verzamelen van studentreacties. 

In fase 2 komen alle manieren, methodieken en strategieën die docenten gebruiken om data van 

studenten te ontlokken en te verzamelen aan bod. Het ontwerpen en inzetten van doelgerichte 

methodieken moet daarbij gekoppeld worden aan de leerdoelen van fase 1. Daar is een uitgebreid 

repertoire aan methodieken -formeel en informeel- voor nodig, die moeten passen bij de verschillende 

momenten in het leerproces, zoals bijvoorbeeld het bepalen van de beginsituatie de leerlingen (Ayala, 

Shavelson, Ruiz-Primo, Brandon, Yin, Furtak, Young, & Tomita; Falk, 2012). In deze fase is het belangrijk 

dat de docent vooral vragen stelt op studentniveau en leerlinggestuurde klasdiscussies op gang weet 

te brengen om het begripsniveau uit te diepen. De antwoorden op vragen zijn daarbij dus van 

ondergeschikt belang, het gaat vooral om het proces (Van der Pol, Volman, Oort, & Beishuizen, 2015). 

 

Typerende docentgedragingen in fase 3: Analyseren en interpreteren van leerlingrespons 

Docenten blijken succesvoller in het formatief evalueren als hun analyses gericht zijn op dieper begrip 

en inhoud, maar minder op oppervlakkige kenmerken als verzorging en stijl. De docent moet daarvoor 

voldoende vakkennis hebben, de leerdoelen weten en de kennisontwikkeling van het vakgebied in 

beeld hebben. Zo kunnen zij beter uitleggen wat zij verwachten van de studenten en controleren of ze 

begrippen en concepten correct gebruiken (Forbes, Sabel, & Biggers, 2015). Naarmate er meer tijd 

wordt besteed aan analyse, blijken door de docent genomen vervolgacties beter. Vaak worden 

analyses niet geformaliseerd en/of vastgelegd door de docent. Analyses kunnen echter het beste 

gedaan worden aan de hand van observatieschema’s en rubrics, die gekoppeld zijn aan de 

succescriteria en leerdoelen. Op die manier kunnen immers zwaktes en tekortkomingen in kaart 

worden gebracht (Chróinín & Cosgrave, 2013). De hoeveelheid informatie -aanvullend bewijs en het 

aantal (eerste) student reacties en klassenresultaat dat vergeleken, gecategoriseerd en geaggregeerd 

wordt- is bepalend voor het succes van de formatieve evaluatie. Daarbij kan technologie ingezet 

worden om dat proces te ondersteunen. Bekende student respons systemen zoals ‘Kahoot’ kunnen 

bijvoorbeeld gebruikt worden om daarna met de klas te bediscussiëren en analyseren wat nog niet 

goed gaat. 
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Typerende docentgedragingen in fase 4: Communiceren met studenten over resultaten. 

Feedback geven is de kern van formatief toetsen. Doelgerichte, specifieke en beschrijvende feedback 

op basis van de leerdoelen is het meest succesvol  in tegenstelling tot meer oordelende en summatieve 

feedback (Chroinin & Cosgrave 2013; Davis & Neitzel, 2011; Lysaght & O’Leary, 2013). Feedback moet 

concreet gekoppeld worden aan verbeteracties, waarna ruimte en tijd moet worden gegeven zodat de 

leerling zich ook echt kan verbeteren (Hawe & Dixon 2014). Bijzondere andere vormen van feedback 

zijn het self-assessment en peer-assessment, waarbij de leerling op zichzelf reflecteert of een 

klasgenoot van feedback voorziet. Alleen als dat met voldoende structuur gebeurt, bijvoorbeeld aan 

de hand van sturende vragen en aanvullende werkvormen, blijken deze feedbackmethoden succesvol 

(Sluijsmans et al., 2013).  

 

Typerende docentgedragingen in fase 5: Vervolgacties ondernemen 

Een docent moet voldoende handelingsrepertoire hebben om goede vervolgacties te kunnen 

ondernemen. Instructies zouden bij voorkeur tijdens les en direct inspringende op basis van 

geconstateerde misconcepties moeten plaatsvinden. Vervolgstrategieën moeten gericht zijn op 

aanpassing van het onderwijs en/of de instructie indien kennishiaten of misconcepties in de gehele 

klas worden geconstateerd.  Dit kan door het tempo aan te passen of door de stof te herhalen. Ook 

hierbij kan technologie, in de zin van een elektronische leeromgeving (ELO), een rol spelen om groepen 

te monitoren (Shirley & Irving, 2015; Matuk, 2015). Wall (2012) zegt dat sterktes en successen in de 

deze fase uitgebreid gevierd moeten worden om (leer)gedrag van de leerling te stimuleren. De mate 

van zelfsturing, autonomie en zelf-regulering van de leerling moet daarbij gericht gestimuleerd of 

ontwikkeld worden, eventueel door daar structuur in aan te brengen, zodat inzichtelijk wordt wat de 

leerling daarvoor zou moeten veranderen.  

 

Laag-niveau en hoog-niveau formatief evalueren 

Om een verbetering of omslag te kunnen waarnemen in kwaliteit van het formatief evalueren in de 

praktijk, kan gebruik gemaakt worden van een samenvattende uiteenzetting van Cauley en McMillan 

(2009). Zij maken een onderscheid tussen laag-niveau en hoog-niveau formatief evalueren. Bij laag-

niveau formatief evalueren is de aard van het bewijs gestandaardiseerd, de structuur formeel en 

gepland, is feedback algemeen en vindt deze alleen plaats na de instructie, worden aanpassingen in 

de instructie voorgeschreven en gepland, wordt de keuze van taken door de docent gedaan, is de 

interactie formeel, de rol van de leerling beperkt, de motivatie van de leerling extrinsiek en wordt de 

toewijzing van succes bepaald door externe factoren zoals een beoordeling van het eindproduct. Bij 

hoog-niveau formatief evalueren is de aard van het bewijs juist gevarieerd, de structuur informeel en 

spontaan, zijn leerlingen actief betrokken, is de feedback direct en specifiek aangepast op het tempo 

en niveau van de individuele leerling, wordt feedup én feedback én feedforward gegeven, zijn 

aanpassingen in instructie ongepland en flexibel, wordt de keuze van taken door docent en leerling in 

overleg bepaald, is interactie informeler in vertrouwen en gelijkwaardig, is er ook sprake van 

zelfreflectie door de leerling, is de motivatie intrinsiek en wordt succes gemeten in de mate waarin 

moeite wordt gedaan door de leerling om te verbeteren. 
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4.2 Behoefteonderzoek 
Welke behoeften hebben de docenten van 2College Jozefmavo om formatief evalueren te kunnen 

integreren in het onderwijsaanbod? 

Om deze vraag goed te beantwoorden zijn remmende (negatieve) en meewerkende (positieve) 

factoren om formatief te evalueren en summatief te toetsen tegen elkaar afgezet. Daarnaast is het 

aantal experimenten in de school met vormen van formatief evalueren in kaart gebracht, om te kunnen 

bepalen in welke mate er expertise op dat gebied al ‘in huis’ is. De resultaten zijn verwerkt in een 

codeboom (bijlage 1). 

 

Tijdens elke focusgroep werd door meerdere respondenten afkomstig blijk gegeven van 

(ver)gevorderd en (diep) inzicht van de positieve en negatieve effecten van de twee vormen van 

toetsen. In elke sectie zat tenminste een docent die bestempeld kon worden als expert op gebied van 

formatief evalueren, al dan niet met ervaring in de (les)praktijk daarmee. Echter vond er weinig tot 

geen uitwisseling plaats van die expertise tussen docenten en/of secties. Toch werd wel de 

wenselijkheid om formatief te evalueren door alle respondenten uitgesproken. Er werd door een groot 

aantal docenten al geëxperimenteerd met allerlei elementen van formatief toetsen, die raakten aan 

de verschillende fases in de formatieve toetscyclus, zowel op laag-niveau als hoog-niveau. Daar 

tegenover stonden echter ook veel respondenten die het ontwerpen van formatieve opdrachten nog 

erg moeilijk vonden of dat zelfs (op dit moment nog) onmogelijk achtten. Er werd door deze docenten 

aangegeven dat er te weinig sprake was van kruisbestuiving in de school. Tijd, ruimte en middelen 

werden door enkele respondenten als onvoldoende ervaren om aan de slag te gaan met de 

ontwikkeling van formatieve evaluaties. Daarnaast ervaarden of voelden zij zich geremd door de 

attitude van enkele collega’s of wezen zij op een ad-hoc cultuur in de school. Een effectieve organisatie 

van professionaliseringsactiviteiten op gebied van formatief evalueren ontbrak in hun beleving. 

 

4.3 Totstandkoming van het ontwikkeltraject 
Hoe kunnen de mogelijkheden op de school verenigd worden met de behoeften van de docenten, in 

een ontwerp met als doel formatief evalueren te integreren in het onderwijsaanbod? 

De focusgroep in de ontwerpfase, die was georganiseerd aansluitend na de eerste focusgroep, werd 

toegespitst op hoe de docenten zich verder konden professionaliseren -ontwikkelen- op gebied van 

formatief evalueren. Ook deze resultaten zijn verwerkt in een codeboom (Bijlage 2).  Op de eerste as 

is de gewenste manier van ontwikkelen uitgesplitst in de wens tot meer overleg over formatief 

evalueren in clusters en secties, uitwisseling in de school en de -veelal organisatorische en facilitaire- 

eisen aan de uitvoering van (de ontwikkeling van) formatief evalueren in de school.  

 

Het overleg in clusters en secties zou volgens de respondenten frequent en gefaciliteerd moeten 

worden buiten de reguliere organisatie en overleg-uren (O&O) in vooral het eerste halfjaar van een 

schooljaar. Dit overleg zou ingekaderd en afgebakend, gestructureerd en ingepland, doel- en 

praktijkgericht moeten zijn. De vrijheid om ongeremd samen te mogen brainstormen daarbij, werd 

vaker gewenst door respondenten. Binnen zo’n cluster of sectie zou een duidelijke rolverdeling 

moeten komen, waarbij de schoolleiding (SL) de thematiek bepaalt, maar de sectievoorzitter de 

formele leider is, er ook kartrekkers zijn en experts in hun kracht worden gezet. Daarnaast werd 

gewenst dat interne experts worden ingezet en externe voorbeelden worden gegeven. De uitwisseling 

in de school zou zich moeten richten op de overdracht van kennis en vaardigheden door collega’s. 

Organisatorisch werden zeer uiteenlopende eisen gesteld door de respondenten. Zo wensten zij te 

werken vanuit een duidelijke visie, beleid voor de werkvloer en gezamenlijke doelstellingen. Zij 

wensten dat er meer mogelijkheden kwamen om te experimenteren. ELO’s moesten volgens de 
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respondenten zo worden ingericht dat het leerproces in kaart gebracht kan worden. Bijvoorbeeld door 

onvoldoende-voldoende-goed kolommen aan te maken en de mogelijkheid om feedback te verwerken 

of te verkrijgen via de ELO.  Zo nodig moeten er voor vakken of leergebieden nieuwe (digitale) 

methodes worden aangeschaft. De communicatie tussen de organisatielagen zou moeten verbeteren. 

Formatief evalueren en de ontwikkeling moest volgens de respondenten gezien worden als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiding, leerling, ouders en docenten. 

 

4.3.1 Eerste ontwerp van het ontwikkeltraject  
De resultaten van de twee rondes focusgroepen en de inzichten die zijn verkregen uit het 

literatuuronderzoek zijn in gesprek gedeeld met de vestigingsleider, de schoolopleider en de 

coördinator onderwijsontwikkeling. Dat heeft geresulteerd in de mogelijkheid om een studiedag en 

een studiemiddag in te zetten om naar wens en behoefte van de docenten de ontwikkeling in gang te 

zetten. Tegelijkertijd was de schoolleiding parallel aan dit onderzoek begonnen met het in overleg en 

met input van de docenten formuleren van een duidelijke visie met gezamenlijke doelstellingen, wat 

later dit schooljaar resulteerde in een eerste versie van het nieuwe visiestuk van de school. Tevens 

werden docenten parallel aan dit onderzoek vraaggestuurd en gepersonaliseerd getraind in de inzet 

van technologische hulpmiddelen en ELO’s ten behoeve van het onderwijsleerproces, zodat ook aan 

die behoefte gehoor is gegeven door de schoolleiding. 

 

Op basis van de focusgroepen en de literatuurstudie is eerst gekomen tot een inrichting van de eerste 

studiedag. Naar de ontwikkelbenadering voor verandering, dus om alle organisatielagen mee te nemen 

in de ontwikkeling met een gezamenlijk gevoel van eigenaarschap, is gekozen om de dag samen met 

alle docenten en schoolleiding te starten met een terugkoppeling van de eerste resultaten van het 

onderzoek, alsmede om het begrip formatief evalueren gezamenlijk te kunnen specificeren aan de 

hand van de resultaten van het oriëntatieonderzoek.  

Voor het resterende deel van de ochtend zijn docent-experts gevraagd om zogenoemde 

inspiratiesessies te geven in carrouselvorm om zo de vorming van een actieve leergemeenschap aan 

te moedigen. Voor die mogelijkheid is ook gekozen, omdat uit de focusgroep-sessies was gebleken dat 

er voldoende docent-experts in de school zijn. De docenten en schoolleiding konden naar eigen inzicht 

en keuze deelnemen aan drie ‘20-minuten inspiratiesessies’, waarbij zij steeds de keus hadden uit 3 

verschillende sessies. Tijdens het middagdeel gingen de docenten uiteen in de clusters, waarbij zij aan 

de hand van het op basis van het ontwerponderzoek ontworpen ‘5 stappen-actieschema’ (bijlage 3) 

de inspiratie die zij hadden opgedaan, gingen omzetten in concrete actiepunten voor de sectie. De 

actiepunten werden vervolgens door de docenten omgezet in doelstelling met een bijbehorende 

taakverdeling. Op die manier is ook rekening gehouden met de  3 fysiologische basisbehoeften van de 

docenten: competentie, relatie/verbondenheid en autonomie. 

Om de interne communicatie en zichtbaarheid te bevorderen werd de docenten gevraagd om 

de formulieren op te hangen in de werkkamers, zichtbaar voor alle leden van de organisatie. Op het 

formulier was te lezen dat resultaten en successen later genoteerd, ingevuld en aangevuld konden 

worden: met de wetenschap dat er nog een studiemiddag zou volgen om te bouwen op wat met de 

eerste studiedag in gang was gezet. Het idee om successen zichtbaar te vieren in de school, is gekomen 

doordat er een kruisverband is gelegd tussen de gebruikte literatuur over formatief toetsen. Daaruit 

bleken namelijk positieve effecten van het vieren van successen op een leerling. 
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4.4 Implementatie van het ontwikkeltraject (N=10) 
Hoe moet het ontwerp aangepast worden, zodat het door de docenten optimaal ingezet kan worden 

om formatief evalueren te kunnen integreren in het onderwijsaanbod? 

Zowel het effect van de groepsinterviews en de inspiratiesessies (studiedag) als de vorm, inhoud en 

werking van het 5-stappen actieschema zijn onderzocht. Hoewel alle docenten in de school zijn 

gevraagd als respondent met dezelfde vragenlijst, hebben zij niet allemaal deel kunnen nemen aan alle 

activiteiten die met het ontwikkelproces gemoeid waren. Zo hebben vier docenten gereageerd die 

hebben deelgenomen aan de groepsinterviews, zeven docenten die hebben deelgenomen aan de 

inspiratiesessies en drie docenten die zelf inspirator waren. Hieronder zal per onderdeel inzichtelijk 

worden gemaakt wat is gebleken uit de stellingnames van deze docenten, waarna zal worden 

gepresenteerd wat is voortgekomen uit het daarna gevoerde gesprek met de vestigingsleider, de 

critical friends en de coördinator onderwijsontwikkeling.  

 

In tabel 1 is te zien dat drie respondenten door de 

twee groepsinterviews niet vaker zijn aangezet tot 

denken over het toetsbeleid.  Voor één respondent 

geldt dat wel. Drie van de vier respondenten zijn 

wél aangezet tot denken over het toetsbeleid door 

het horen van mededocenten, voor één geldt dat 

in mindere mate. Bij de toelichting schrijft deze 

respondent dat het goed is om na te denken over 

toetsing en evaluatie, maar dat deze twijfelt of de 

huidige gedachtes en ontwikkeling positief zijn. 

Hij/zij is bang dat ‘het’ een hype is. Het groepsinterview heeft er bij de helft van de respondenten voor 

gezorgd dat ze het gevoel kregen zelf sturing te mogen geven over de ontwikkeling van de sectie/het 

leergebied met betrekking tot toetsen en evalueren. Eén respondent is het daar niet mee eens en één 

is neutraal. De respondent die het met die stelling oneens was, geeft aan ‘al het idee’ te hebben sturing 

te kunnen geven. Geen enkele respondent is negatiever geworden over de ontwikkelingen op gebied 

van toetsen en evalueren in de school, driekwart is positiever 

 

In tabel 2 is te zien dat vijf van de zeven 

respondenten zegt dat een inspiratiesessie heeft 

aangezet tot denken over het toetsbeleid van de 

eigen sectie/het eigen leergebied. Geen enkele 

respondent geeft aan dat de sessie niet heeft geleid 

tot denken daarover. Alle respondenten geven aan 

dat ze geïnspireerd zijn geraakt om zichzelf en hun 

sectie (verder) te gaan ontwikkelen op gebied van 

toetsen en evalueren. Een response is geteld als 0,5 

vanwege het aankruisen van twee vakjes. Niet alle 

respondenten zijn positiever geworden over de 

ontwikkelingen op gebied van toetsen en 

evalueren, oneens met die stelling is echter geen enkele respondent. Deelname aan een 

inspiratiesessie bij een volgende studiedag wordt door vier respondenten gewenst, maar één 

respondent wil dat niet. In de toelichtingen is te lezen dat sommige inspiratiesessies moeilijk te 

vertalen zijn naar het eigen vakgebied. Twee soortgelijke toelichtingen hadden daar ook betrekking 

op. Ook vond een respondent dat er veel verschillende ICT-programma’s zijn en heeft daardoor de 

Tabel 1 Groepsinterviews 

 

Tabel 2 inspiratiesessies: deelnemer 
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angst voor een wildgroei aan ICT-middelen. Deze respondent wenst dat op dat gebied keuzes worden 

gemaakt. 

 

Uit de resultaten Uit tabel 3 blijkt dat alle 

respondenten die inspirator waren op de studiedag 

hebben een positief gevoel gekregen van het 

uitleggen van hun werkwijze of ontwikkeling op 

gebied van toetsen en evalueren. Ze hebben 

allemaal het gevoel echt iets te hebben betekend 

voor hun collega’s. In de toelichting wordt 

geschreven dat dit alleen al is omdat de collega’s op 

de hoogte zijn gebracht van hun visie en werkwijze. 

Een andere respondent licht toe trots en 

geïnspireerd te zijn geraakt door het opnieuw 

uitleggen van de hoe de ontwikkeling van de visie en praktijk is verlopen van het eigen vak.  Alle 

respondenten melden positiever te zijn geworden over de ontwikkelingen op gebied van toetsen en 

evalueren in de school en allen willen de volgende studiedag deelnemen aan een inspiratiesessie. 

Het merendeel van de respondenten is het eens 

met de positief geformuleerde stellingen over de 

ontwikkeltijd aan de hand van het 5-stappen 

actieschema (zie tabel 4). Zo vond slechts één 

docent het actieschema niet overzichtelijk en niet 

duidelijk. De respondent zegt daar zelf over dat 

toen de sectieleden het eenmaal begrepen, het 

actieschema heel helpend was om de sectie op het 

juiste spoor te krijgen. De doelgerichtheid lijkt niet 

erg beïnvloed door het actieschema. Van de tien 

respondenten kruisen er acht neutraal aan, 

waarvan één daarnaast ook nog oneens aan heeft 

gekruist, als gevraagd wordt of door het werken 

met actiepunten en doelstellingen er doelgerichter 

aan de slag is gegaan met de ontwikkeling. Echter 

zegt de helft van de respondenten wel 

productiever te zijn geweest door de taakverdeling 

met behulp van het schema. Het grootste gedeelte 

van de respondenten zegt door de stappen 

‘resultaten’ en ‘successen’ beter bewust te zijn van 

de eigen ontwikkeling of voortuitgang. Geen enkele docent is het oneens met die stelling. De helft van 

de respondenten vond de planmatig-aanpak met het schema niet efficiënter, maar ook niet minder 

efficiënt werken dan een anders. De andere helft van de respondenten vindt het juist wel efficiënter 

werken met het actieschema. Een groot gedeelte -zeven van de tien respondenten- vindt dat de 

gegeven werktijd met het actieschema bij zichzelf leidt tot het positiever zijn over de ontwikkelingen 

op gebied van toetsen en evalueren in de sectie. Geen enkele respondent is het daar mee oneens. De 

meeste respondenten wensen dan ook dezelfde hoeveelheid ontwikkeltijd om bezig te gaan met het 

eigen toetsbeleid. In de toelichting wordt door een respondent meer ontwikkeltijd gewenst, maar niet 

als dat ten koste van de tijd voor inspiratiesessies gaat. Eén respondent vindt het goed dat je door het 

actieschema je eigen tempo kan volgen en een andere wenst de volgende studiemiddag terug te 

Tabel 3 Inspiratiesessies: inspirator 

Tabel 4 Ontwikkeltijd aan de hand van de tool '5-stappen 

actieschema' 
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komen op gemaakte plannen aan de hand van het actieschema. Dat sluit aan bij de toelichting van een 

respondent dat het actieschema teveel is voor een middag en dat deze zich gedwongen voelt te snel 

te gaan voor de uitdagingen van zijn of haar sectie. Eén respondent geeft aan dat het werken met het 

actieschema nog onvoldoende leeft. De helft van de respondenten wil ook de volgende studiedag 

werken met het 5-stappen actieschema. Toch wensen ook twee respondenten dat niet en drie 

respondenten zijn neutraal wat betreft die stelling. 

Aanvullende feedback in de vorm van tips en tops 

leverde overwegend een positief beeld op over de 

studiedag en het actieschema (zie figuur 2). De 

studiedag en/of elementen daarvan werden 

bestempeld als waardevol, praktisch, leerzaam, 

inzicht gevend, nuttig, zinvol, leidend tot bruikbare 

ideeën voor docent en sectie. De tips waren om meer 

tijd te geven om ‘het’ verder op poten te zetten, het 

mogelijk te maken om nog meer inspiratiesessies te 

bezoeken, ook ruimte te geven voor andere onderwerpen en de volgende keer het evaluatieformulier 

sneller na de studiemiddag te laten invullen. 

4.4.1 Doorontwikkeling van het ontwerp van het ontwikkeltraject 
De verkregen input met de vragenlijst in de implementatiefase heeft niet geleid tot een andere 

invulling van de gevolgde werkwijze tijdens de studiemiddag die daar op volgde. Immers, 

respondenten waren overwegend positief over de inspiratiesessies en het werken met de tool ‘het 5-

stappen actieschema’ en/of het had geen of nauwelijks negatief effect (op de pedagogische 

grondfiguur). Echter kwam vanuit de schoolleiding wel een nieuwe eis aan de volgende studiemiddag, 

dat deze explicieter in het teken moest staan van de drie verschillende vormen van feedback die 

gegeven kunnen worden in de lespraktijk. Gezien de aansluiting met de inmiddels gevonden literatuur 

over de drie voor de docent belangrijke actie’s feedup, feedback en feedforward, werd dat door de 

onderzoeker niet bezwaarlijk gevonden -eerder een wenselijk- en dus werd daar gehoor aan gegeven 

door de tool ‘kijk- leeropdracht-formulier’ te ontwerpen. Dit formulier moest door de docenten 

ingevuld worden voor, tijdens en na de inspiratiesessies (zie bijlage 4). Ook werden voor de 

inspiratiesessies nieuwe inspirators gezocht die expliciet, veelvuldig en zichtbaar aantoonbaar 

feedback gebruikten in hun formatieve werkwijze tijdens de les. De werkwijze met het 5-stappen 

actieschema bleef ongewijzigd, alsmede het ontwerp van die tool. 

4.5 Evaluatie (N=12) 
In welke mate wordt het doel, dat op 2College Jozefmavo docenten formatief evalueren kunnen en 

willen integreren in het onderwijsaanbod einde schooljaar 2018-2019, bereikt? 

Op basis van inzicht verkregen door de literatuurstudie is in de evaluatiefase uitgegaan van de 

fysiologische behoeften, de pedagogische grondfiguur en zijn de vragen geordend en toegespitst op 

de mate waarin tegemoetgekomen is aan of rekening gehouden is met het ontwikkelen van de 

autonomie (eigenaarschap), competentie (kennis, vaardigheden en attitude) en relaties 

(samenwerken) tijdens het ontwikkeltraject, dat is ingezet vanaf het moment dat de eerste focusgroep 

heeft plaatsgevonden en heeft gelopen tot en met de laatste studiemiddag.  

Met betrekking tot de autonomie van de respondenten is in tabel 5 is te zien dat negen van de twaalf 

respondenten door het traject (nog beter) weet wat hij of zij wil bereiken met toetsen en evalueren. 

Figuur 2 Aanvullende feedback 
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Slechts één denkt dat het traject daar niet aan heeft 

bijgedragen. Zeven respondenten voelen zich door 

het traject (nog meer) gesteund bij het maken van 

eigen keuzes op gebied van toetsen en evalueren. Eén 

respondent is het daarmee oneens. Dit betreft 

dezelfde respondent als de respondent die het 

oneens was met de eerste stelling. Deze respondent 

geeft in de toelichting aan erg te zijn gaan twijfelen 

(door het traject?) en geen contrete handvatten 

aangereikt te hebben gekregen voor de eigen praktijk. 

Negen respondenten voelt zich door het traject (nog 

meer) verantwoordelijk om met toetsen en evaluaties 

het onderwijsproces verder te verbeteren. Geen 

enkele respondent is het met die stelling oneens. Twee respondenten vinden niet dat ze door het 

traject nog beter of meer het eigen vakmanschap willen tonen of inzetten om recht te doen aan het 

leerproces van de leerlingen. Uit de toelichting blijkt niet waarom dat zo is. Tweederde van de 

respondenten wil dat immers door het traject wel. Geen enkele respondent is niet (extra) gemotiveerd 

en/of geïnspireerd geraakt om maatwerk te gaan bieden aan zijn of haar leerlingen en geen enkele 

respondent is het oneens met de stelling dat deze door het traject (nog liever) een contextrijke en 

krachtige leeromgeving wil creëren voor de leerlingen. Alle toelichtingen op de ene eerder genoemde 

na, zijn positief in die zin dat ze spreken voor het ontwikkeltraject, de inhoud en de effecten daarvan. 

Dit komt overeen met het grote aantal respondenten dat neutraal en nog vaker positief stond 

tegenover de geformuleerde stellingen. 

Ook de mate waarin tegemoet is gekomen aan de 

competentieontwikkeling met het traject is 

geëvalueerd. In tabel 6 is te zien dat door het traject 

vijf respondenten door het traject meer 

mogelijkheden (tools) weet op het gebied van de 

inzet van toetsen en evalueren om doelen te 

bereiken. De helft is het eens dat zij beter weten hoe 

het onderwijs te kunnen ontwikkelen op gebied van 

toetsen en evalueren. Ook zeggen vier respondenten 

door het traject (beter) te weten wat de effecten zijn 

van de verschillende manieren van toetsen, 

evalueren en/of feedback geven. Eén respondent 

merkt daarover op dat de effecten niet echt aan bod 

zijn gekomen (tijdens het traject). Een vrij grote groep 

respondenten reageert neutraal over de mate van 

kennisontwikkeling door het traject, ongeveer een 

net zo groot deel is daar wel positief over en een klein deel is het oneens dat het traject daaraan heeft 

bijgedragen. 

 Het grootste deel van de respondent is het oneens dat het traject een (meer) onderzoekende 

en/of ondernemende houding bij ze heeft ontwikkeld. Het traject heeft dat bij vier respondenten wel 

teweeg gebracht. Wel zijn bijna alle respondenten door het traject (beter) gaan reflecteren op de eigen 

inzet van toetsen en evaluatie of die van de sectie. De helft van de respondenten of hun sectie heeft 

door en tijdens traject meer stappen kunnen zetten om te (gaan) ontwikkelen op gebied van toetsen 

Tabel 5 Autonomie: eigenaarschap 

Tabel 6 Competentie 
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en evalueren, slechts één respondent vindt dat niet. Een respondent zegt daarover dat deze met 

specifieke digitale tools steeds meer formatief probeert te toetsen.  

Het merendeel van de respondent is door het traject (meer) geneigd om kansen aan te grijpen om te 

ontwikkelen op gebied van toetsen en evalueren. Voor slechts één respondent geldt dat niet. Zeven 

respondenten zullen door het traject niet vaker of minder vaak het initiatief nemen om zichzelf of de 

sectie/het leergebied te ontwikkelen op gebied van toetsen en evalueren. Voor vier geldt dat wel en 

voor één niet. De respondent voor wie dat niet geldt zegt dat (de ontwikkeling) in de sectie moeizaam 

verloopt en deze ziet dat er grote verschillen in mening zijn over de ontwikkeling. De respondent hoopt 

dat dit meer op één lijn komt en dat er geen ‘flut oplossing’ komt. Geen enkele respondent is het 

oneens met het feit dat ze positief-kritisch nadenken over de effecten van toetsen, evalueren of 

feedback geven die ze kennen en die zij om zich heen zien. 

 

Tot slot is de mate waarin is ingespeeld op het 

bevorderen van de relatie gepoogd te meten met 

behulp van stellingen over de manieren van 

samenwerken tijdens het traject (Tabel 7). Vrijwel 

alle respondenten vonden het goed dat ze naar 

elkaar moesten luisteren. Ook werd de manier van 

inspireren en leren van elkaar toegankelijk gevonden. 

Twee derde vindt dat ze elkaar gemotiveerd hebben 

tijdens het traject. Vrijwel alle respondenten hebben 

zich veilig gevoeld om te zeggen wat ze wilden 

zeggen, maar voor één gold dat niet. Geen enkele 

respondent vond dat collega’s niet respectvol waren 

naar elkaar. Het grootste deel vond dat er 

(voldoende) aandacht was voor elkaar tijdens het 

traject. Drie respondenten spreken dat echter tegen. 

Daarover zegt een respondent dat deze meer bij 

collega’s had willen kijken, maar niet overal tegelijk kon zijn. Ook schrijft een respondent dat de 

werkvorm (5-stappen actieschema?) goed was, maar door tijdgebrek en collega’s die veel aan het 

woord waren er niet voor iedereen voldoende aandacht was. Deze respondent was echter niet bij de 

middag van de studiedag, waarbij daar veel tijd voor is gegeven. De helft van de respondenten voelt 

zich (nog meer) verbonden met collega’s door het traject en zeven hebben (nog meer) vertrouwen 

gekregen in collega’s. Een respondent merkt op dat er weinig aandacht was voor ‘de gewone les’, 

omdat er tijdens het traject veel aandacht uitging naar ‘de bijzondere gevallen’. Wat daar precies mee 

bedoeld wordt, is niet verduidelijkt door de respondent. Uit het overzicht blijkt dat verreweg de 

meeste respondenten vinden dat het traject een positief effect had of inspeelde op de onderlinge 

relaties. 

 

 

  

Tabel 7 Relatie 
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5. Conclusie 
Onderzocht is wat nodig is om de docenten van 2College Jozefmavo te ondersteunen in hun 

ontwikkeling om het formatief evalueren te integreren in het onderwijsaanbod van de school. Uit 

literatuur is gebleken dat daar een actieve leergemeenschap voor nodig is en dat er experts op gebied 

van toetsen in de school moeten komen of zijn om dat inhoud te kunnen geven. Ook moesten docenten 

een goed begrip hebben of krijgen van de drie acties in het formatieve evaluatieproces: feedup, 

feedback en feedforward om te kunnen begrijpen waarom formatief evalueren een rol moet gaan 

spelen in hun onderwijspraktijk en toetsbeleid. Tot slot moesten de docenten weten wat effectief 

gedrag is om op hoog-niveau formatief te kunnen evalueren en dat in praktijk kunnen brengen.  

Uit de focusgroepen bleek dat op de school voldoende expertise aanwezig was, alleen was deze niet 

bij alle docenten even ver of goed ontwikkeld en bij de docenten was onderling niet bekend dat een 

bepaalde expertise aanwezig was. Op gebied van toetsen en evalueren bestond dus nauwelijks 

uitwisseling tussen de docenten en/of secties. Er was op dat gebied dus geen sprake van een actieve 

leergemeenschap waar docenten deel van konden uit maken, terwijl de behoefte om te leren door 

kruisbestuiving wel gewenst werd door zowel docenten als schoolleiding. 

 Omdat de ontwikkeling duurzaam, langdurig en effectief moest zijn, werd daarop in de geest 

van de ontwikkelbenadering voor veranderingen een studiedag met inspiratiesessies georganiseerd 

met daarbij voldoende tijd, ruimte en middelen om vanuit een lerend organisatieperspectief samen 

de ontwikkeling in gang te zetten. Door de schoolleiding in de opzet en docenten als experts actief te 

betrekken in de uitwerking en uitvoering, is het mogelijk geweest dat gedeeld eigenaarschap werd 

ervaren in alle organisatielagen. De ochtend werd daarbij uitgetrokken om van elkaar te leren en elkaar 

te inspireren met zogenoemde inspiratiesessies. Op die manier werd het doel van meer formatief 

evalueren duidelijker voor de docenten en kon op basis van acceptatie bij álle organisatieleden de 

ontwikkeling in gang gezet worden. Het middagdeel werd besteed om gestructureerd ervaringen te 

delen, te denken over vervolgstappen en eventueel om al te werken aan het eigen toetsbeleid met de 

sectie. Dit werd gedaan aan de hand van de tool ‘het 5-stappen actieschema’ dat ontworpen was aan 

de hand van het behoefteonderzoek. 

 Nadat uit de tussentijdse evaluatie van de studiedag en tool was gebleken dat de gekozen wijze 

van ontwikkelen effectief is voor 2College Jozefmavo en naar wens van de docenten en schoolleiding 

verlopen was, werd besloten om de studiemiddag een soortgelijke opbouw en inrichting te geven met 

als extra tool een kijk- leeropdracht-formulier om specifiek te letten op hoe feedback ingezet werd als 

middel in het leerproces. Het formulier moest door de docenten gebruikt worden om voor, tijdens en 

na een inspiratiesessie te kunnen destilleren wat de rol en functie van effectieve feedback is. Daarna 

was er weer tijd om in door docenten zelf gewenste samenstellingen de opgedane ‘inspiratie’ te 

verwerken aan de hand van het 5-stappen actieschema.   

 

Uit de eindevaluatie van het traject bleek het ontwikkeltraject naast gewenst en nodig, ook effectief 

te zijn geweest om de ontwikkeling op een geschikte wijze -door rekening te houden met de 

pedagogische  grondfiguur en door iedereen mee te nemen in het proces van verandering- langdurig 

in gang te zetten. De gebruikte methodes van onderzoek bleken gepaste interventies te zijn om het 

ontwikkelproces te kunnen vormgeven, maar ook om de ontwikkeling continu richting en sturing te 

geven. Het denken, bezinnen, beslissen en doen lag tijdens het hele traject zowel bij de docenten als 

de schoolleiding en zo werd het besluit tot de inzet van meer formatief evalueren niet alleen top-down 

ingegeven, maar  kwam het vanuit alle lagen van de organisatie. Mede daardoor lijkt het doel, dat op 

2College Jozefmavo docenten formatief evalueren kunnen en willen integreren in het 

onderwijsaanbod einde schooljaar 2018-2019, grotendeels ook bereikt te zijn met behulp van dit 
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onderzoek. Het verdient de aanbeveling om onderwijsontwikkelingen in de toekomst dus vaker op 

deze wijze en met het hele team in gang te zetten op de school.  
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6. Discussie 
De beschikbare tijd van de onderzoeker en die van de leden van de organisatie maakt dat 

onderzoeksmatige keuzes niet altijd gemaakt worden op basis van alleen de kwaliteit. Zo vonden de 

twee rondes focusgroepen direct na elkaar plaats, waardoor de oriëntatiefase en ontwerpfase niet zo 

strikt gescheiden zijn als wenselijk zou zijn. Er is ook geen zuivere onderzoekscyclus gevolgd. Zo zijn er 

door de onderzoeker in dit verslag organisatiekenmerken genoemd om de veranderkundige aanpak te 

verantwoorden. Omdat de onderzoeker onderdeel is van de onderzochte praktijk, zijn die kenmerken 

een interpretatie geweest op basis van eigen ervaringen. Het verdient de aanbeveling om meer en 

beter onderzoek te doen naar de organisatiekenmerken om daar betrouwbaardere uitspraken over te 

doen. 

Een ander punt ter discussie is het geringe aantal respondenten dat gehoor heeft gegeven aan de 

oproep om het traject te evalueren. Ook was een deel van het docententeam afwezig op de studiedag 

en/of studiemiddag en hebben niet alle docenten kunnen deelnemen aan de focusgroepen. Daarbij 

verandert het docententeam ook steeds van samenstelling door een groeiend aantal leerlingen en 

wisseling van inzet van docenten op de verschillende locaties van 2College en Ons Middelbaar 

Onderwijs (OMO). Dit maakt dat de uitkomsten van het onderzoek verminderd betrouwbaar zijn om 

conclusies te kunnen trekken en daar lering uit te halen voor de toekomst. Dit met de kanttekening 

dat de response van de docenten direct na de studiedag en de studiemiddag, maar ook in de 

wandelgangen door de onderzoeker kwalificerende opmerkingen van docenten, vrijwel uitsluitend 

voor de gekozen methodieken en ontwerpen sprak. Echter zijn deze opmerking niet methodologisch 

of systematisch verkregen of verwerkt, dus niet betrouwbaar en daarom niet meegenomen in de 

uitkomsten van dit onderzoek. Wellicht kan  de evaluatie aan de hand van een andere 

onderzoeksmethode nogmaals gedaan worden om het gehoorde te verifiëren dan wel te ontkrachten. 

Het onderzoek is door de praktijkgerichtheid ervan slecht te generaliseren en daarom niet zondermeer 

inzetbaar in en voor andere (onderwijs)praktijken. Hoewel de veranderkundige visie wel degelijk als 

een overtuiging van de onderzoeker gelezen en begrepen mag worden, is het traject op basis van en 

in context van 2College Jozefmavo ontwikkeld. Daarom zal altijd onderzocht moet worden in hoeverre 

het ontwerp daarvan bruikbaar is om een andere onderwijspraktijk te laten ontwikkelen. Ook de 

veranderende samenstelling van het docententeam maakt dat elementen van het traject steeds 

opnieuw geëvalueerd en opnieuw ontworpen dienen te worden. 

Het zou waardevol kunnen zijn om te onderzoeken of (onder)delen van het ontwerp van het traject, 

zoals de gebruikte tools en inspiratiesessies,  inzetbaar zijn om ook andere ontwikkelingen in gang te 

zetten op 2College Jozefmavo of organisaties met vergelijkbare kenmerken en wensen.   

Door de beperkte tijd die beschikbaar was voor de uitvoering van het onderzoek en de tijd die het kost 

om een dergelijke grote onderwijskundige verandering door te voeren op een school, is nog niet 

onderzocht in welke mate er meer of beter formatief geëvalueerd door de docenten van 2College 

Jozefmavo. Het is zeer wenselijk dat daar nog onderzoek naar gedaan wordt om een vervolg te geven 

aan het verandertraject dat de docenten zijn ingegaan. Wellicht zijn daar soortgelijke interventies en 

methodieken voor te gebruiken, maar ook dat zal opnieuw onderzocht moeten worden. 
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