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Samenvatting
Dé formatieve toets bestaat niet. Eigenlijk is het ook geen toets, het is een manier van lesgeven
waarbij docent en leerling samen de gestelde leerdoelen proberen te halen. Deze doelen zijn
onderdeel van de zogenoemde formatieve lescyclus. Uit onderzoek is gebleken dat op het Norbertus
Gertrudis Lyceum deze cyclus nog niet 100% correct doorlopen wordt. Ook ontbreekt het aan een
gezamenlijke basis wat betreft de begripsvorming rondom formatief evalueren en is er behoefte aan
scholing. De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt dan ook: Hoe kan formatief evalueren
binnen de vaksecties op het Norbertus Gertrudis Lyceum geïmplementeerd worden in de lespraktijk?
Uit de theorie blijkt dat er vier voorwaarden zijn voor succesvolle implementatie van formatieve
evaluatie op een school, te weten het versterken van toetsbekwaamheid, effectieve vormen van
professionalisering, een onderzoekende houding naar de eigen praktijk en het creëren van een
leergemeenschap. Verder is het belangrijk dat er in de organisatie pioniers aanwezig zijn die een
brug vormen tussen beleid en uitvoerende collega’s. Ook is het hebben van aandacht hebben voor
teacher beliefs erg belangrijk is: er moet samengewerkt worden met het ‘veld’ anders slaagt
implementatie niet.
Om naast de theoretische basis tot een praktische beantwoording van de hoofdvraag te komen,
hebben we de domeinleiders van het Norbertus Gertrudis Lyceum de voorwaarden van formatieve
evaluatie voorgelegd. Zodra wij weten waar ze staan met de uitvoering van dit onderwijsconcept,
kunnen we bepalen hoever ze in het implementatietraject zijn en waar we ze kunnen ondersteunen.
De voorwaarden voor succesvolle implementatie van onderwijsinnovatie zijn middels een enquête
en afgenomen interviews getoetst via de domeinleiders van de school.
Er blijkt op het Lyceum een groep voortrekkers te zijn, er zijn early adopters en er is een
achterhoede. De grootte van deze groepen is niet goed vast te stellen, omdat docenten in een
leerproces zitten waarbij ze van rol kunnen wisselen en daarnaast is de grootte van de groepen
binnen ieder domein anders. Het meest duidelijk komt naar voren dat de toetsbekwaamheid van de
docenten moet worden vergroot. De docenten voelen zich niet geschoold betreffende formatief
evalueren en in alle domeinen is er behoefte aan effectieve werkvormen of toetsvormen. Docenten
binnen vaksecties zijn wel aan het experimenten met verscheidene vormen van formatief evalueren
waaruit een kritische houding wel blijkt.
Verder blijkt er nog geen professionele leergemeenschap te zijn die zich enkel bezighoudt met
formatief evalueren. De domeinleiders en hun teacher leaders zijn de aanjagers van het formatief
evalueren binnen hun domein. Hierdoor zijn er binnen ieder domein andere struikelblokken als het
gaat om het toepassen van formatief evalueren: elf stuks welteverstaan, van motivatie van de
leerlingen tot discussies binnen het domein.
Al met al zullen er dus binnen de organisatie de ontdekte struikelblokken moeten worden
weggenomen per domein om op die manier te voldoen aan de voorwaarden voor succesvolle
implementatie van onderwijsvernieuwing. Dit willen we bewerkstelligen door intensieve scholing en
het opstellen van een kaderdocument.
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Voorwoord
Op den laatsten avond toen de school was gesloten kwamen zij samen voor het Kerstrapport.
Bint verzond het den tweeden dag van de vacantie.
Ze zaten om de tafel. Bint zat voor. Zij zaten in den schemer, licht op hun handen, hun papieren.
Bint zat ver van de Bree. Hij zat rietmager, kaarsrecht.
Bint had zijn gewone gezicht, zonder uitdrukking. Zijn handen lagen oud en mager in het licht.
Zijn stem was effen, zijn grauwe sik bewoog nauwelijks.
Bint zei: “Voor den nieuwen leeraar de Bree verklaar ik, dat een slecht eerste rapport beslist. Een
scholier haalt een slecht eerste rapport niet op. Dat is hier een beginsel. Ik weer zoo mogelijk de
zittenblijvers. Ik adviseer den ouders den leerling met een slecht eerste rapport van school te
nemen.”
Zij begonnen met de hoogste klassen. De Bree gaf er geen les. Hij merkte dat het snel ging. Bint
las alle cijfers. Zij heetten op het rapport leerarencijfers. Bint las ze roef achter elkaar. Dan stelde
de vergadering het beslissende cijfer vast. Het was niet het gemiddelde der leerarencijfers. Het
heette op het rapport schoolcijfer. Een onvoldoende schoolcijfer was een slecht rapport.
Over het schoolcijfer was soms eenige gedachtenwisseling, doch zonder omhaal. Men trachtte
zijn indruk van een leerling kernig te zeggen. De meeste cijfers werden dadelijk bepaald. Een
debat duurde hoogstens drie minuten. Het was zeldzaam.
Uit: F. Bordewijk - Bint (1934)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zo zwartwit als het geven van cijfers ging in de wereld van Bordewijks Bint, gaat het op het
Norbertus Gertrudis Lyceum gelukkig niet. Bij een onvoldoende eerste rapport wordt een
leerling niet van school gestuurd, maar geholpen. Het idee dat een cijfer zodanig vaststaat,
gaat niet meer op. Ook is een les tegenwoordig geen zender- en ontvangermoment, maar
een wisselwerking tussen docent en leerling waarbij zij samen gestelde leerdoelen
proberen te bereiken. Zo’n zogeheten formatieve les staat centraal in dit onderzoek.
Met dit tweede onderzoek zijn we de school ingegaan: wij danken dan ook allereerst onze
collega’s voor hun bijdragen. Zonder hun inzichten en inzet wat betreft formatief lesgeven
zou dit onderzoek niet hebben plaatsgevonden én uiteindelijk verder kunnen worden
uitgewerkt. Daarnaast bedanken wij Kitty Leuverink en Rian Aarts voor hun sturing en
feedback.
Roosendaal, 4 juli 2019
Kelly Hagens en Samantha van Kolck
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1. Inleiding: aanleiding en context
1.1 Aanleiding
Dé formatieve toets bestaat niet. Dat was een van de eye-openers die wij, Hagens en Van
Kolck, ondervonden tijdens het onderzoek naar formatieve toetsing op het Norbertus
Gertrudis Lyceum, een havo-/vwo-school in Roosendaal. Het uitvoeren van het onderzoek
(Hagens en Van Kolck, 2018) was een ontdekkingstocht. Vragen als ‘Wat is formatief
toetsen?; Hoe kun je formatief toetsen inzetten? en; In hoeverre wordt er formatief getoetst
op het Norbertus Gertrudis Lyceum?’ kregen we beantwoord.
Voordat we starten aan dit vervolgonderzoek, willen we één term uit ons oude onderzoek
meteen de deur uitgooien. Vanaf nu spreken we niet meer van formatief toetsen, maar
formatief evalueren of lesgeven. De reden? Leerlingen aan het leren krijgen én hun
voortgang daarbij volgen is afhankelijk van alles wat een docent doet of niet doet tijdens
het lesgeven. Formatief bezig zijn hangt niet alleen van de toetsmomenten af: het is een
cyclus en dus een manier van lesgeven.
Hierbij willen we ook graag onze definitie van het begrip aanscherpen:
Formatief lesgeven gaat volgens ons niet om het wel of niet geven van cijfers. Het gaat om het leerproces
van de leerling: binnen dit proces leren ze samen met de docent en klasgenoten van hun fouten en de
zaken die ze goed doen op basis van de feedback die ze krijgen. Door deze feedback weet zowel docent als
leerling op ieder moment in het jaar waar de leerling staat.
Wij zijn van mening dat cijfers niet geheel moeten verdwijnen: een vaardigheid kan wel degelijk afgesloten
worden met een cijfer wanneer deze vaardigheid procesmatig benaderd is en achteraf geëvalueerd wordt.

Terug naar ons onderzoek: wij hadden in 2017-2018 de opdracht aangenomen om vast te
stellen hoe formatief toetsen (de laatste keer dat we het gebruiken) beter ingezet kan
worden in de praktijk op onze gefuseerde school. We vergeleken de ideale formatieve
lescyclus (zie hoofdstuk 2) met de situatie op het Lyceum. De aanleiding van dit onderzoek
was tweeledig: vanuit eigen interesse binnen het vak Nederlands en de nieuwe visie van
onze school waarin formatief evalueren speerpunt is.
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Wij concludeerden na intensief literatuuronderzoek, het vergelijken van studiewijzers en
een enquête onder vakdocenten dat het Norbertus Gertrudis Lyceum nog wat stappen
moet ondernemen om die ideale formatieve lescyclus in de dagelijkse lespraktijk realiteit te
laten zijn.

2. Probleemstelling
2.1 Hoe zag die ideale situatie er ook alweer uit?
In de ideale formatieve lescyclus
doorloopt de docent vijf fasen. In fase
1 gaat de docent het gesprek aan met
de leerlingen en bespreekt wat de te
behalen leerdoelen zijn. Nadat de
verwachtingen verhelderd zijn, gaan
de leerlingen aan de slag zodat de
docent hun reacties kan verzamelen.
Begrijpt iedere leerling wat het doel
is? Weten ze hoe het doel te
Figuur 1: Formatieve lescyclus (Gulikers en
Baartman, 2017)

bereiken? Welke misvattingen heersen er? Op deze manier krijgt de docent in fase 3
allereerst inzicht in het kennen en kunnen van de leerling, maar ook de leerling reflecteert
op de gemaakte opdrachten. De resultaten worden teruggegeven aan de leerlingen en
besproken zodat in fase 5 het onderwijs eventueel aangepast kan worden. De aanpassing
geldt zowel voor de docent als de leerling. De docent past de lesstrategieën aan en de
leerling de leerstrategieën.
Binnen deze cyclus zijn er acht werkvormen uit de literatuurreview naar voren gekomen die
bewezen effectief zijn (Sluijsmans e.a., 2013).
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1. Feedback geven;

4. Reflectieve lessen;

2. Vragen stellen;

5. Self-assessment;

3. Toetsdialogen inzetten;

6. Peer-assessment;

7. Beoordelingsrubrieken;
8. Formatief

evalueren

summatieve toets.

van

een

Samenvattend past dit alles in een
schema waarin zowel de docent als de
leerling centraal staat.

Tabel 1: Lescyclus voor zowel docent als leerling
(Van Kolck & Hagens, 2018) gebaseerd op
Gulikers, Baartman, Sluijsmans, Joosten-ten
Brinke, Van der Vleuten, Wiliam en Leahy.

De situatie op het
NGL
Het Norbertus Gertrudis Lyceum heeft
dus in haar onderwijsvisie opgenomen
dat formatief toetsen/lesgeven één van de
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uitgangswaarden vormt bij het geven van
onderwijs. Als zowel docent als leerling
inzicht heeft in en invloed heeft op het

3. Onderzoeksvragen

formatief

lesgeven

op

het

Norbertus Gertrudis Lyceum?

3.1 Hoofdvraag

3. Hoe

kunnen

we

specifieke

het

Norbertus

De vorige vraag die we beantwoord

domeinen

hebben - hoe kan een doorlopende leerlijn

Gertrudis Lyceum bijstaan als het

formatief toetsen op het Norbertus Gertrudis

gaat om het implementeren van

Lyceum worden bereikt? - zal door de 5

formatieve evaluatie?

fases opnieuw een basis vormen in dit
onderzoek. Om een gezamenlijke leerlijn
te laten ontstaan wat betreft formatief
evalueren richten we ons in dit onderzoek
op deze hoofdvraag:
Hoe kan formatief evalueren binnen de
vaksecties

op

het

Norbertus

Gertrudis

Lyceum geïmplementeerd worden in de
lespraktijk?
De hoofdvraag is dus gebaseerd op de vijf
fases van aanbeveling die in ons vorige
onderzoek werden gedaan (Hagens en
Van Kolck, 2018). Om stap voor stap te
werk te kunnen gaan, richt dit onderzoek
zich vooral op fase 1 (zie pagina 9-10): het
ontwikkelen van een gezamenlijke visie
als uitgangspunt voor implementatie.
De deelvragen die daarbij aan de orde
komen zijn:
1. Wat zijn de voorwaarden voor
succesvolle

implementatie

van

onderwijsinnovatie?
2. In hoeverre wordt er nu voldaan
aan

de

succesvolle
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voorwaarden
implementatie

voor
van

op

4. Theoretisch kader

2. De

vroege

gebruikers

–early

adopters die relatief makkelijk te
overtuigen zijn van de waarde van

4.1. Wat zijn de
voorwaarden voor
succesvolle
implementatie van
onderwijsinnovatie
?

iets nieuws en dit al eerste zullen
overnemen.
3. De

meerderheid

vroege

-

waarbij

meerderheid

de

graag

concreet werkt vanuit afspraken

Hoewel formatief lesgeven als doelstelling

en de late meerderheid er eigenlijk

is verankerd in de onderwijsvisie van het

niet meer onderuit kan.

Norbertus Gertrudis Lyceum, wil dat nog

4. De achterhoede – 85-90% van de

niet zeggen dat iedere docent even

leraren die pas omgaat als de

bekwaam is in de uitvoering daarvan. Dat

toegevoegde is aangetoond.

bleek ook uit de resultaten van ons vorige
onderzoek (Hagens en Van Kolck, 2018).
De

directie

heeft

voor

onderwijsgevende

iedere

medewerker

vastgelegd dat formatief lesgeven tot
uiting moet komen in de dagelijkse
praktijk. Een dergelijk besluit is voor
docenten

bovenal

een

vorm

van

onderwijsinnovatie en de implementatie
daarvan is langdurig proces. Fransen

Figuur 2: Rogers adoption curve (1962)

(2012)

onderzochten

Deze verschillen in tempo leiden tot

onderwijsinnovatie; tijdens het proces van

praktijkproblemen: het initiatief van een

implementatie

pionier groeit geregeld uit tot een good

en

Rogers
konden

categoriseren

op

zij

docenten

verschil

in

aapassingstempo:

ook de achterhoede meedoet, laat op zich

1. De voorlopers – pioniers die het
initiatief

nemen

om

iets

te

proberen dat daarvoor nog niet
werd gedaan.
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practice, maar de implementatie waarbij
wachten.
(2012),

Dit
omdat

komt
er

volgens
vaak

Fransen

aansluiting

ontbreekt. Een pionier die wél succes

boekt bij de implementatie omschrijft

kwaliteit van zowel leraar als sectie heeft

Fransen (2012) als volgt:

dus invloed op de mate van succes bij

“Samenvattend kunnen we stellen dat een

formatief toetsen. Leraren moeten niet

succesvolle pionier het bruggenhoofd vormt

alleen toetsen in functie van leren zien en

in een verbinding met het team. Vanuit die

weten hoe leerlingen leren, maar ook de

positie reduceert hij, zo mogelijk samen met

behaalde

één

of

meer

complexiteit

vroege
van

gebruikers,

een

de

verandering.

Bijvoorbeeld door collega’s te trainen en te
ondersteunen

in

het

omgaan

met

de

technologie (operationele complexiteit) en
door te helpen bij het inzetten van de

resultaten

interpreteren,

correct

kunnen

vragen

stellen,

goede

feedback geven en hun instructie hierop
kunnen aanpassen (Sluijsmans, Joosten ten Brinken en Van der Vleuten, 2013).

technologie in het onderwijs, passend bij de

2. Effectieve vormen van professionalisering

visie en werkwijze van de individuele leraar

Een paar studiemiddagen hier en daar

(conceptuele complexiteit). Op deze manier

zullen de toetspraktijk in een school niet

kan de pionier een fundamentele rol spelen

veranderen: zowel leraren, leerlingen,

bij de acceptatie en duurzame implementatie

ouders en schoolleiders moeten bij de

van

herconceptualisering betrokken zijn. Het

een

ict-toepassing

in

een

onderwijsorganisatie.”

leren implementeren moet over een

In ons vorige onderzoek (Hagens en Van
Kolck, 2018) hebben we vast kunnen
stellen dat Sluijsmans en anderen (2013)
uit

een

literatuurreview

hebben

geconcludeerd dat er vier voorwaarden
zijn voor een geslaagde implementatie
van formatief lesgeven. Deze zijn wat
algemener van aard dan die van Fransen
(2012), maar vertonen zeker op vrijwel
alle vlakken gelijking. Het gaat om:
1.Versterken van toetsbekwaamheid
De leraar of gehele sectie bepaalt op
welke manier er getoetst wordt: de
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langere tijd uitgesmeerd worden met de
juiste professionalisering. Denk hierbij
aan

actieonderzoek,

participerend

ontwerpen, de Action Learning Cycle of
langdurig georganiseerde bijeenkomsten
waarbinnen theorie en praktijk worden
besproken

(PLG’s)

(Sluijsmans

et

al.,

2013).
In het tijdschrift voor nascholing en
onderzoek

van

het

reken-

en

wiskundeonderwijs van de Universiteit
Utrecht, merkt Nelissen op (jaargang 21,
nummer 4, Opvattingen over innovatie en
implementatie)

dat

implementatie

plaatsvindt als de nieuwe ideeën en

samen ontwikkeld. De implementatie van

opvattingen getoetst zijn en verspreid

materialen en methoden vinden hun weg

worden op grotere schaal. Het stimuleren

in het onderwijs middels de praktijk.

daarvan

Gravenmeijer

is

noodzakelijk

en

kan

via

(2000)

stelt

dat

juist

scholing, leraren-initiatieven, onderzoek

onderwijsvernieuwing op deze manier tot

en project.

stand

moet

komen,

namelijk

in

samenwerking met het veld.
3. Een onderzoekende houding naar de
eigen toetspraktijk

Er moet niet alleen aangesloten worden

Uit de meeste studies blijkt dat docenten

bij de praktijk van de leraren, maar ook bij

een

op

de theorie – teacher beliefs. Reflectie van

professionalisering hebben: de docent

leraren op die theorie is een voorwaarde

verwacht via een directe instructie te

om tot vernieuwing te komen. Leraren

moeten horen hoe hij of zij de manier van

hebben immers sterk de neiging terug te

toetsen kan aanpassen (Sluijsmans et al.,

vallen op oude gewoonten wanneer ze

2013). Dit staat haaks op wat we van de

snel moeten reageren.

leraargerichte

leerlingen

visie

verwachten: zelfsturend en

onderzoekend zijn. Leraren moeten dus

Bovendien zegt Nelissen (Tijdschrift voor

vooral hun eigen concepties over toetsen

nascholing en onderzoek van het reken-

bekijken en de bereidheid vinden deze

en wiskundeonderwijs van de Universiteit

aan te passen. Van belang is dat ze hierbij

Utrecht,

de

Opvattingen

leerling

en

niet

zichzelf

als

jaargang

21,

over

nummer
innovatie

4,
en

uitgangspunt nemen (Sluijsmans et al.,

implementatie) dat innovatie alleen nooit

2013).

leidt tot verandering. Het vormen van

Gravenmeijer

(2000)

schrijft

over

ontwikkelingsonderzoek. Bij deze vorm
van implementatie wordt een hypothese
opgesteld.
onderzoek

Deze

kan gaandeweg het

veranderen,

omdat

de

hypothese constant is getoetst aan de
hand van praktijkervaringen. Innovatieve
ideeën worden zo samen met de docent
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ideeën op zichzelf volstaat niet bij het
willen doorvoeren van de nieuwe ideeën.
Zowel

innovatie

als

implementatie

moeten voltooid zijn om te kunnen
spreken

van

Gravenmeijer

een

(1994)

vernieuwing.
merkt

op

dat

innovatie een plaats moet krijgen binnen
het vak en in de hoofden van de collega’s.

Dit laatste lijkt ook aan te sluiten bij punt

waarbinnen

ruimte

vier van Sluijsmans en anderen (2013).

vernieuwing (Sluijsmans et al., 2013):
“Concluderend

is

blijkt

dat

voor

deze

wanneer

de

4. Het creëren van een leergemeenschap

overtuigingen en concepties van leraren niet

Het implementeren van formatief toetsen

in overeenstemming zijn met het beleid van

kost veel tijd: docenten vinden het vaak

de school en de schoolcultuur en er te weinig

niet

passen

in

hun takenpakket en

conventioneel onderwijs (Sluijsmans et
al., 2013). Ook zijn ze bang dat door deze
manier van toetsen hun eindtermen in
het

gedrang

komen.

Een

gemeenschappelijke, schoolbrede visie op

wordt

geïnvesteerd

leergemeenschap,

in

deze

de

school

als

overtuigingen

en

concepties de onderwijspraktijk bepalen. Het
is van belang leraren van meet af aan te
betrekken bij visievorming over toetsen in de
school en welke kernwaarden daarbij van
belang zijn. Dit verhoogt niet alleen het

leren en toetsen is dan ook van belang.

draagvlak, maar maakt het ook mogelijk om

Dit valt volgens Sluijsmans et al. (2013) te

hierover vanuit een gemeenschappelijk kader

bereiken

te communiceren naar leerlingen en ouders

door

professionele

leergemeenschappen (PLG’s) te creëren.

(Sluijsmans et al., 2013).”

Een PLG wordt door Verbiest (2008) als
volgt

omschreven:

leergemeenschap

“Een professionele
verwijst

naar

het

permanente samen delen, onderzoeken
en

verbeteren

van

de

praktijk

van

leerkrachten en schoolleiding, om zo het
onderwijs

aan

verbeteren.”

In

de
de

leerlingen
PLG

moeten

te
de

docenten samen steeds een bepaalde
cyclus doorlopen: plannen van doelen,
verzamelen van informatie, interpreteren
daarvan,

vaststellen

of

doelen

zijn

behaald en informatie zoeken voor de
nieuwe

doelen.

Zo

ontstaat

er

een

gedeelde visie, waarbij er ook ruimte is
voor het uitwisselen van ideeën. Er moet
een cultuur en infrastructuur ontstaan,
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4.2. Dimensies van
formatief denken
Een instrument om mee te kunnen
bepalen hoever het Norbertus Gertrudis
Lyceum is met de implementatie van
formatief

evalueren

schema

van

is

onderstaand

Sluijsmans

(2013).

Iedere dimensie omvat een bepaalde
ontwikkeling

op

het

gebied

van

formatieve evaluatie en ieder domein,
iedere sectie of zelfs iedere docent kan
een eigen dimensie als ontwikkelpunt
hebben. In het ene domein kan de stof
leerlinggestuurd zijn, terwijl andere liever
docentgestuurd bezig zijn.
Sluijsmans et al (2013) stellen dat een
school

een

bepaalde

professionalisering
hebben.

focus

van

Gezamenlijk

leraren

kan

er

in

de

moet
ingezet

worden op bepaalde dimensies en die
worden vervolgens prioriteit gegeven in
het ontwikkel- en implementatieproces.
Tevens kan omschreven worden waar het
team in de nabije toekomst wil staan op
weg naar de formatieve cultuur binnen de
school.
Deze

7

dimensies

kunnen

weer

gekoppeld worden aan de 5 fasen van de
lescyclus volgens Hans van Leeuwen
(2017). De vragen die we stelling in de
lessen, kunnen ook gekoppeld worden
Figuur 3: dimensies van formatief handelen
(Sluijsmans et al, 2013)

Deze dimensies zijn de basis voor een
gesprek met collega’s binnen een school.
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aan de implementatie.
●

Waar gaan we naartoe?

●

Halen we onze doelen?

●

Wat moeten we bijstellen op weg
naar onze doelen?

Waar gaan we naartoe?

Bij de start van een ontwikkeling worden

hun persoonlijke ontwikkeling in het

vaak doelen opgesteld om richting te

kader

geven.

kunnen

Doorleven

de

teamleden

de

van de schoolontwikkeling. Zij
met

elkaar

vaststellen

of

doelen met elkaar en beschrijven zij voor

succescriteria zichtbaar zijn en zij kunnen

zichzelf een aantal haalbare en zichtbare

elkaar helpen bij het bereiken van die

succescriteria voor hun handelen in het

criteria. De uitgave Van Eiland naar

onderwijs?

zo

WIJland (Creemers en Heijmans, 2013)

concreet geformuleerd dat er werkelijk

biedt modellen voor collegiaal leren en

successen te vieren zijn?

beschrijft handvatten in het maatjesleren,

Zijn

de

succescriteria

intervisie en collegiale consultatie.
Halen we onze doelen?
Komen

we

terug

op

doelen

en

succescriteria die we met elkaar gesteld
hebben? En wat gebeurt er als we doelen
nog niet behaald hebben? Durven we aan
te geven dat doelen (nog) niet behaald
zijn? Hoe bespreken we met elkaar of de
doelen behaald zijn?
Wat moeten we bijstellen op weg naar onze
doelen?
Wie bepaalt de nieuwe route? En wie mag
de nieuwe route vormgeven? Kunnen we
zelf de route aanpassen of hebben we
hulp van buiten nodig?
In het werken volgens deze doelen van
Van Leeuwen (2017) is het van belang om
samen te leren: leraren kunnen aan
elkaar feedback geven op het wel of niet
behalen van de gestelde doelen en zij
kunnen elkaar helpen bij het zoeken naar
nieuwe wegen om die doelen te behalen.
Op die manier helpen leraren elkaar in
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bronnen

zoals

het

toetsplan

en

5. Methode van onderzoek

verschillende

Het antwoord op de hoofdvraag Hoe kan

literatuuronderzoek

formatief evalueren binnen de vaksecties op

kunnen stellen welke voorwaarden nodig

het

Lyceum

zijn voor het succesvol implementeren

geïmplementeerd worden in de lespraktijk?

van onderwijsinnovatie: dit is meteen het

zal

beschrijvend,

antwoord op deelvraag 1. Daarnaast

vergelijkend, evaluerend en ontwerpend

hebben we deze ideale situatie naast de

van aard zijn (Van der Donk en Van Lanen,

situatie bij ons op school gehouden en zo

2016). De deelvragen die in dit onderzoek

antwoord gegeven op deelvraag 2.

Norbertus

Gertrudis

voornamelijk

centraal staan zijn en nader toegelicht
worden in dit hoofdstuk zijn:
1. Wat

zijn

de

succesvolle

implementatie

voor
van

onderwijsinnovatie?
2. In hoeverre wordt er nu voldaan aan
de

voorwaarden

voor

succesvolle

implementatie van formatief lesgeven
op het Norbertus Gertrudis Lyceum?
3. Hoe kunnen we specifieke domeinen
op het Norbertus Gertrudis Lyceum
bijstaan

als

implementeren

het
van

doorgenomen.

gaat

om

formatieve

evaluatie?

5.1 Kwalitatieve literatuurreview

Door

dit

hebben

we

vast

Deze twee vragen geven ons inzicht hoe
formatief

voorwaarden

domeinplannen

lesgeven

als

nieuwe

onderwijsvorm op het NGL het beste te
implementeren

valt.

Met

de

benodigdheden gaan we vervolgens naar
het middenmanagement op onze school:
de domeinleiders.

5.2

Kwantitatieve

en

kwalitatieve data verzamelen
5.2.1 Respondenten
Uitgaande van de reputatiemethode (Van
der Donk en Van Lanen, 2016) hebben we
de

domeinleiders van het Norbertus

Voor ons theoretisch kader hebben we

Gertrudis Lyceum onze vragen voorgelegd

verschillende wetenschappelijke bronnen

en we hebben met hen zowel onze vragen

bestudeerd en vergeleken. De theorie die

als de zeven dimensies van formatief

het meest van toepassing was op onze

denken

hoofd- en deelvragen staat beschreven in

werken

hoofdstuk 4. Ook hebben we interne

sectievoorzitters
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besproken.
veel

De domeinleiders

samen
of

met
zijn

de
zelf

sectievoorzitter

van

hun

vakgroep,

vandaar de keus voor de groep. Zij zijn

5.2.2 Procedure

tevens nauw betrokken bij het uitvoeren

De domeinleiders zijn benaderd via de

van het beleid van de directie en zij zijn

mail (zie bijlage 2). In deze mail hebben

dus ook goed op de hoogte van wat er

we algemene vragen voorgelegd die de

beleidsmatig van hen wordt verwacht.

basis vormen voor het vervolggesprek. In

Derhalve is het ook gerechtvaardigd om

de e-mailbijlage hadden we de enquête

deze

titel

(zie bijlage 1) toegevoegd. De ingevulde

namens een groep docenten aan het

enquête moesten ze aan ons retourneren.

personen

op

persoonlijke

woord te laten.

Onderstaand de voorafbedachte vragen

Er zijn 9 domeinleiders bevraagd, achter

die

de domeinen staat vermeld aan welke

voorgelegd. De vragen zijn gebaseerd op

sectie(s) hij/zij leiding geeft:

eerder onderzoek waaruit bleek dat met

●

Taal en cultuur 1 (TC1) - Klassieke
talen en Nederlands

●

Taal en cultuur 2, (TC2) - Engels

●

Taal en cultuur 3 (TC3) - Frans en
Duits

●

Mens en maatschappij 1 (MM1) Aardrijkskunde en economie

●

Mens en maatschappij 2 (MM2) Geschiedenis en maatschappijleer

●

Mens en maatschappij 3 (MM3) Lichamelijke opvoeding

●

●
●

de

domeinleiders

hebben

name het doorlopen van de laatste twee
fases van de ideale lescyclus onvoldoende
werd uitgevoerd (Sluijsmans, 2013). Door
de open interviews hebben we dit beeld
kunnen onderzoeken voor het Norbertus
Gertrudis Lyceum. Verder zijn de vragen
gebaseerd op de zeven dimensies van
formatief toetsen van Sluijsmans (2013)
en het vaststellen van succescriteria in die
dimensies volgens Creemers en Heijmans
(2013).

Mens en maatschappij 4 (MM4) -

We hebben ervoor gekozen om de open

Beeldende vorming, muziek en

vragen eerst per e-mail toe te sturen (zie

levensbeschouwing

bijlage

Natuur en techniek 1 (NT1) -

respondenten/domeinleiders van te voren

Wiskunde

informatie

Natuur en techniek 2 (NT2) -

konden overleggen met de betrokken

Biologie, natuurkunde en

sectievoorzitters. Bij de algemene vragen

scheikunde
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we

2),
konden

zodat
opzoeken

de
en/of

hebben we van te voren gevraagd om de

die onze collega’s in eigen tijd

antwoorden op papier te zetten.

kunnen invullen is zeker een pré.

5.2.3 Instrumenten

Onze enquête bevat naast één open

Bij het bevragen gaan we uit van twee
instrumenten: de vragenlijst (zie bijlage 1)
met stellingen en het interview. Om de
zowel de vragen als de antwoorden te
kunnen categoriseren, maken we gebruik
van de zeven dimensies van formatief
denken en handelen en de 8 werkvormen
van formatief evalueren.

vraag, ook vragen op een vierpuntsschaal
(zeer oneens - oneens - eens - zeer eens
ed.). De vragen zijn geclusterd (zie bijlage
1) om de betrouwbaarheid te vergroten.
De enquête kan zo gebruikt en herhaald
worden

in

andere

onderzoeken.

De

uitkomsten zullen echter verschillen: onze
vragenlijst is er namelijk op gericht om de
huidige stand van formatief lesgeven op

We hebben allereerst gekozen voor een

het Norbertus Gertrudis Lyceum in kaart

korte vragenlijst omdat:

te brengen, dit kan op iedere school en

1.

Een

vragenlijst is toegankelijk en

makkelijk te verspreiden;
2.

zelfs op ieder moment anders zijn. In ons
vervolgonderzoek

zullen

we

een

member-check (Van Burg, 2011) houden

is gestructureerd: uit ons

waarbij de 9 geïnterviewden de vragenlijst

theoretisch kader kwamen acht

voorgelegd krijgen om uitspraken te doen

speerpunten

over de resultaten.

Het

van

formatieve

toetsing. Omdat we deze punten
aan

alle

collega’s

voor

willen

leggen en bevragen, biedt een
enquête de meeste uitkomst. Ook
kunnen we evalueren of docenten
basiskennis
formatieve

hebben
toetsing

en

van
of

de

docenten de aanbevolen lescyclus
stap voor stap doorlopen;

Deze vragenlijst vormt dus samen met de
algemene vragen (zie procedure) een
ingang voor het open gesprek. De keuze
voor het interview is gebaseerd op:
1. Mogelijkheid

tot

stellen

open

vragen
2. Belangrijk om vast te stellen is of
de betrokken leidinggevenden en

3. In te vullen in eigen tijd: we zitten

lesgevenden op één lijn zitten,

midden in een fusie; een enquête

welke opvattingen er heersen over
formatief lesgeven en of er aan
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bepaalde

coderen en axiaal coderen was overbodig,

implementatievoorwaarden

omdat

misschien

worden

verschillen en overeenkomsten in welke

voldaan. Op die manier kunnen we

succescriteria en dimensies van formatief

in een kaderdocument laten zien

evalueren vast moesten worden gesteld.

niet

kan

hoe zowel directie als docenten
om kunnen gaan met formatief
lesgeven in de dagelijkse praktijk.
5.2.4 Data-analyse
De resultaten van de vragenlijsten en de
antwoorden van de diepte-interviews zijn
verwerkt tot een schema in het hoofdstuk
resultaten waarin is te zien welke doelen
zijn gesteld, welke zijn behaald en wat er
nog nodig is om de doelen te bereiken
(volgens de respondenten). Dit overzicht
is nodig om inzicht te krijgen in de
overeenkomsten en verschillen die er
tussen de domeinen zijn op het vlak van
formatief evalueren. Daarnaast maakt het
schema duidelijk welke behoeften en
vraagstukken er per domein liggen.
De antwoorden op de interviews zijn na te
lezen in bijlage 3, waar ze zijn geclusterd
per vraag en dan op volgorde van
afname. Er zijn enkel de antwoorden
weergegeven die betrekking hebben op
de

succescriteria

van

Creemers

en

Heijmans (2013) en de zeven dimensies
van formatief toetsen van Sluijsmans
(2013). De antwoorden in bijlage 3 zijn
daardoor al selectief gecodeerd. Open
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vooraf

is

vastgesteld

welke

6. Onderzoeksresultaten

feedback

de

negen

leerlingen,

onderwijsleergesprek

het

en

de

communicatie van leerdoelen. Ook zijn er

6.1 Uitslag enquête
formatief lesgeven
2018-2019
Van

door

onduidelijke afspraken over differentiatie.
Er zijn geen afspraken gemaakt over

uitgedeelde enquêtes

selfassessment,

peer-to-peerfeedback,

hebben we er vijf teruggekregen. Van drie

het

domeinleiders hebben wij een bericht

leerlingfeedback of de inventarisatie van

ontvangen dat hun domein te verdeeld is

leerdoelen, de formatieve evaluatie van

om de enquête goed in te vullen (TC 2,

een

MM4), zij willen dit liever tijdens een

nabespreken van een toets.

gesprek

bespreken.

Van

twee

aanpassen

summatief

van

planners

na

toetsmoment en het

domeinleiders (TC1 en MM2) hebben wij

Ze gebruiken altijd feedback, differentiatie

niets vernomen, zij kregen de enquête

voor en na een toets. Vaak zetten ze

alsnog voorgelegd tijdens het gesprek.

rubrics in en soms een online toetstool.
Nooit gebruiken ze peer-assessment of

Domeinleider Mens en maatschappij 3
De

domeinleider

van

de

evaluatieformulieren
sectie

Lichamelijke Opvoeding is het ermee eens
dat er consequent formatief lesgeven

van

ICE.

Verder

waren er geen vragen of opmerkingen.
Domeinleider Taal en cultuur 3

ingezet wordt in het domein. Hij is het

De domeinleider geeft aan dat hij het er

echter oneens met de uitspraak dat het

mee eens is dat er consequent formatief

domein er voldoende in geschoold is.

lesgeven ingezet wordt. Hij is het er mee

Het domein heeft heldere afspraken over

oneens/mee eens dat de collega’s in zijn
domein

voldoende

geschoold

zijn in

mondelinge en schriftelijke feedback als

formatief evalueren. Hij schrijft erbij: “Mag

ook

meer, vooral het bij elkaar de kunst

het

gebruik

van

rubrics,

de

verhouding formatief – summatief en de
beoordeling van een formatieve toets.
Er

zijn

onduidelijke

afspraken

over

afkijken.”
De domeinleider geeft over de afspraken
binnen

het

domein

aan:

betekent

dat

“Categorie

leerdoelen docent- of leerlinggestuurd

‘onduidelijk’

opstellen, de beoordeling van gegeven

grotendeels docentafhankelijk is. Zaken
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het

nog

moeten nog expliciet beschreven worden

een soort database wordt aangelegd waar

in het domeinplan.” Als ‘onduidelijk’ heeft

verschillende

Mario aangegeven dat er onduidelijke

evalueren/lesgeven, zowel schriftelijk als

afspraken zijn over mondelinge feedback

mondeling

op gemaakte taken, schriftelijke feedback

behoefte aan kennisdeling.”

op gemaakte taken, het gebruik van
rubrics,

selfassessment,

peer-to-peerfeedback,
opstellen,

het

leerdoelen

beoordelen

beschreven

van

formatief

staan.

Er

is

Domeinleider Natuur en Techniek 2
De domeinleider van Natuur en Techniek

een

2 geeft aan bij de algemene afspraken:

formatieve toets, het beoordelen van

“Sterk afhankelijk van de sectie en de

feedback

het

persoon” als het gaat om het consequent

aanpassen van de planners na feedback

inzetten van formatief lesgeven in de

van

van

toetsen en in het domein. Over de

planners na inventarisatie van de te

scholing merkt hij op: “Sommigen zijn

behalen leerdoelen en differentiatie op

expert. Er wordt veel expertise gedeeld.”

basis van resultaten uit een toetsanalyse.

De enquête heeft hij hier verder blanco

door

leerlingen,

van

manieren

medeleerlingen,
het

aanpassen

Binnen zijn domein zijn er volgens de

gelaten.

domeinleider heldere afspraken gemaakt

Over

over het bijdragen van de formatieve

domeinplan

toetsing aan de summatieve toetsing, het

lesgeven geeft hij aan niet te weten of er

communiceren van de leerdoelen, het

afspraken zijn gemaakt over het geven

onderwijsleergesprek als werkvorm het

van mondelinge feedback op gemaakte

formatief

taken, het geven van schriftelijke feedback

evalueren

van

iedere

de

summatieve toets en het nabespreken

op

van toetsen.

rubrics,

De

vragen

over

het

gebruik

van

werkvormen en instrumenten heeft hij
grotendeels

blanco

gelaten.

Alleen

feedback wordt ‘vaak’ gebruikt. Hij plaatst
de

volgende

enquête:

opmerking
“Punt

onder

5-6-7

de
zijn

docentafhankelijk. Afgesproken is dat er
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afspraken
over

gemaakte

de

taken,

binnen
methoden

afspraken

het
van

over

selfassessment,

peer-to-peerfeedback en het beoordelen
van feedback door medeleerlingen. Er zijn
‘onduidelijke’ afspraken gemaakt over het
bijdragen van de formatieve toetsing aan
de summatieve toetsing, het aanpassen
van

de

planners

na

feedback

door

leerlingen, het aanpassen van planners na

inventarisatie

van

behalen

kan worden. De teacher leader heeft

leerdoelen en differentiatie op basis van

daarin een voortrekkersrol genomen, o.a.

resultaten uit een toetsanalyse. Bij dit

in het goed formuleren van concrete

laatste

de

leerdoelen voor het begin van iedere les.

opmerking: “Zijn er wel mee bezig.” Bij het

Daarnaast zijn er ook duidelijk initiatieven

communiceren van leerlingen merkt hij

in

op: “Ligt aan de persoon. Teacher leader

deelconcepten die voor de wat minder

geeft

goede leerling beter behapbaar zijn!”

onderdeel

wel

de

te

plaatst

hij

aansturing.”

onderwijsleergesprek

Bij

als

het

werkvorm

plaatst hij de opmerking: “Per sectie
verschillend.”

geeft hij aan dat rubrics en feedback vaak
worden gebruikt. Differentiatie voor een
toets en differentiatie voor een toets
worden
domein.

soms

gebruikt

binnen

Peer-assessment

evaluatieformulieren

van

ICE

en

zijn

op

te

delen

in

Domeinleider Mens en Maatschappij 1
De

Bij instrumenten die gebruikt worden

concepten

domeinleider

van

aardrijkskunde,

economie en M&O is het er mee eens dat
er consequent formatief lesgeven ingezet
wordt in het domein. Hij is het echter zeer
oneens met de uitspraak dat het domein
er voldoende in geschoold is.

de

Wat betreft de afspraken zijn er geen

worden

gemaakt over: mondelinge feedback, het

volgens de domeinleider nooit gebruikt.

onderwijsleergesprek,

Het gebruik van digitale leermiddelen

aanpassen na feedback leerlingen of na

verschilt per sectie.

inventarisatie

Bij de opmerkingen schrijft hij: “ Zoals in
de

enquête

reeds

aangegeven,

het

van

de
de

planners

te

behalen

leerdoelen.
Onduidelijke afspraken zijn er binnen het

gebruik van en expertise in, is zeer

domein

afhankelijk van de persoon en de sectie.

feedback, terwijl er heldere afspraken zijn

In

als

over rubrics, leerdoelen gezamenlijk of

‘speerpunt’ naar voren gekomen. Dat

docentgestuurd opstellen, de formatieve

heeft

toetsbeoordeling, het communiceren van

domeinvergaderingen is dit
geleid

tot

vergaderingen/

bijeenkomsten waarbij expertise gedeeld

leerdoelen

wordt. (= geven van workshops door

toetsen.

experts). Wel is duidelijk geworden dat
hierin nog een zeer grote slag gemaakt
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gemaakt

en

het

over

schriftelijke

nabespreken

van

De domeinleider is onbekend met vraag
4, 5, 7 en 14. Op de vraag of er afspraken

met de uitspraak dat het domein er
voldoende in geschoold is.

door

Wat betreft de afspraken zijn er geen

medeleerlingen en afspraken over de

gemaakt over: mondelinge en schriftelijke

differentiatie op basis van toetsanalyse,

feedback, het onderwijsleergesprek, self-

antwoordt hij ‘weet ik niet’.

en

zijn

over

de

beoordeling

Het domein geeft altijd feedback en
gebruikt

vaak

peer-assessment.

Ze

differentiëren soms voor een toets en
gebruiken soms online toetsmethodes
zoals Kahoot. DIfferentiatie na een toets
en formuleren van ICE zijn niet bekend bij
domeinleider.
Bij

de

opmerkingen

peerassessment,

leerdoelen

gezamenlijk of docentgestuurd opstellen,
de beoordeling van de feedback door
medeleerlingen,

het

onderwijsleergesprek,

de

planners

aanpassen na feedback van leerlingen of
na inventarisatie van de te behalen
leerdoelen en differentiatie na een toets.
Alleen bij pure noodzaak en op basis van

schrijft

de

de wensen van de docent wordt het

domeinleider: “Een flink aantal punten is

programma

in ontwikkeling en zal met ingang van

hebben geen inspraak.

volgend schooljaar breder actief worden.
Sommige zaken zijn logische gevolgen
(vraag 12 en 13) waarop ik een ander
antwoord zou willen geven dan

de

gegeven meerkeuze. Daarom kies ik voor
‘geen afspraken’. Voor mijn domein (MM1)
kan er beter op sectieniveau worden
gekeken. Door ze nu samen te nemen,
ontstaat er een vlakker beeld.”
Domeinleider Taal en cultuur 2

aangepast;

de

leerlingen

Onduidelijke afspraken zijn er binnen het
domein

gemaakt

over

rubrics,

het

bijdragen van de formatieve toetsing aan
de summatieve toets, de beoordeling van
een

summatieve

toets

en

het

communiceren van leerdoelen naar de
leerling toe.
In de lessen gebruikt het domein vaak
rubrics en feedback. Differentiatie voor
een toets en evaluatieformulieren worden

De domeinleider van Taal en Cultuur 1

nooit gebruikt. Differentiatie na een toets,

(Engels) is het er mee oneens dat er

het

consequent formatief lesgeven ingezet

summatieve toets, peer-assessment en

wordt in het domein. Ook is zij het oneens
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formatief

evalueren

van

een

online formatieve middelen gebruiken ze
soms (vooral in de bovenbouw).

6.2
Uitslag
interviews
domeinleiders
formatief
evalueren
2018-2019
We

hebben

een

oein

Vakken

Gestelde doelen

Doelen
behaald:
ja/nee

B

1

Nederland
s
Klassieke
talen

De schoolcultuur aanpassen,
zodat iedereen de leerlingen op
dezelfde wijze behandelt.
Vaststellen hoe je formatief
evalueren het beste toepast.

nee

E
L
e
In
‘h
g
P
o
m
M
le
f
H
w

2

Engels

In de lessen moet er tenminste
met drie vormen van formatief
evalueren geëxperimenteerd
zijn: met digitale middelen, met
schaduwtoetsen en met een
zelfgekozen werkvorm.
Procesmatig, gedifferentieerd
en gepersonaliseerd onderwijs
aanbieden.

nee

E
n
Z
h
e
S
m
K
k
d

3

Frans,
Duits,
Spaans

Doorlopend formatief
evalueren

nee

S
e
M
S
p
K

M1

Aardrijksk
unde
Economie

Lessenreeksen koppelen aan
leerdoelen.
Vaststellen hoe je formatief
evalueren het beste toepast.

Ja

-

Nee

S
o
d
m
K
a
H
f
in

member-check

uitgevoerd op basis van de ingevulde
enquêtes.

De

domeinleiders

die

de

enquête niet vooraf hebben ingevuld,
hebben we mondeling gevraagd naar de
gemaakte

afspraken

m.b.t.

formatief

evalueren.

Daarnaast

hebben we de

algemene

vragen

besproken

die

we

vooraf per e-mail al hadden toegestuurd.
Zodoende

konden

de

domeinleiders

vooraf nadenken over hun antwoorden
en

vooraf

overleggen

met

hun

sectievoorzitters.
De gesprekken zijn na te lezen in bijlage 3.
Daar zijn de de antwoorden geclusterd
per vraag. Zo is een eerste codering
gemaakt bij het categoriseren van de
antwoorden. Op basis van de gegeven
antwoorden

staat

hieronder

in

een

schema per domein aangegeven welke
doelen er zijn gesteld, of die gehaald
worden of niet en wat er moet worden
bijgesteld op weg naar doelen:
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MM2

Geschiede
nis,
maatschap
pijleer

Formatief toetsen via Socrative
en de resultaten online delen
met leerlingen.

ja
T2

Resultaten bijhouden via
digitale tools.

ja

Biologie,
Voor elkMinimaal
tijdvak inéén
de onderkeer in en
de maand
natuurkun
bovenbouw
experimenteren
en
met een vorm
de, (school)examenonderwerp
van formatief toetsen.
in de
scheikund
bovenbouw,
Doorlopende
is er quizleerlijn
in Socrative
e
gemaakt.
ontwikkelen
De resultaten
in PTO/PTA.
van de quiz
worden in een pdf aan de leerlingen
gemaild.

RTTI-excelschema.
Bookwidgets. Google Forms.

Er is een nieuwe online methode voor
het vak geschiedenis - Tijd voor
Geschiedenis. Ze kunnen ze zien hoe
ze huiswerk maken en opdrachten
afronden.

MM3

Lichamelij
ke
opvoeding

Verbannen van het schoolcijfer.

nee

MM4

Beeldende
vorming,
muziek en
levensbesc
houwing

Meer en bewuster helder
maken van de lesdoelen.

nee

In het schoolplan staat dat een cijfer
aan het eind van leerjaar 2 verplicht is
dat valt niet aan te passen;
Verderen blijkt
uit de gesprekken dat
Hulpvraag als het gaat om efficiënt
toepassen
van individuele
formatief
evalueren
in ieder feedback
domein is
aan leerlingen tijdens de lessen;
opgenomen
Scholing; als speerpunt van een
Inzicht in
hetzeer
onderzoek
van de
domeinplan:
van
specifiek
(socrative
docentonderzoekers op school.

toepassen) tot heel breed (een leerlijn
Meer eenduidigheid;

ontwikkelen).
opstellen
het
InformatieHet
en scholing
als hetvan
gaat om
‘wat hebwas
ik nueen
beoordeeld?’
domeinplan
opdracht van de
Minder versnippering door

schoolleiding
en dezelfde
schoolleiding
vakoverstijgende
projecten;
Feedback aan de docenten over
formatief evalueren.

heeft alle domeinplannen goedgekeurd.
NT1

Wiskunde

Formatief evalueren toepassen
door leerlingen een persoonlijk
traject te laten doorlopen.

nee

Verder blijkt dat voor alle domeinen geldt
dat

In de bovenbouw werkwijze ook

de
domeinleider
of directie het
doorvoeren,
werkt dat?

Mindset betrokken docenten
aanspreekpunt
is voor de schoolleiding

als

bijstellen;

Praktische
met toetsen.
het
gaat ondersteuning
om formatief
volgsysteem op maat via ICT nodig;

Sommigen
zienvinden
ook zelfreflectie
een rol voor
ons
Leerlingen
heel erg
hierin moeilijk.
weggelegd.

Daarnaast heeft ieder domein een teacher
leader die fungeert als early adopter zoals
Fransen (2012) en Rogers (1962) die rol
beschrijven. De teacher leaders - vinden de
meeste domeinleiders -

zouden expert

op het vlak van formatief evalueren
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ja

-

nee

G
e
S
z
B
(e

moeten zijn of worden, al is niet iedere
domeinleider nog even gelukkig met de
verwachtingen die hij/zij mag hebben van
deze collega.

7. Conclusies
In

de

conclusie

behandelen

we

de

antwoorden op onze deelvragen en wordt
uiteindelijk onze hoofdvraag beantwoord.

7.1 Deelvraag 1: Wat zijn de
voorwaarden

voor

succesvolle

implementatie

van

onderwijsinnovatie?
Uit de theoretische verkenning bleek dat
er vier voorwaarden zijn voor succesvolle
implementatie van formatieve evaluatie
op

een

school:

toetsbekwaamheid,
van

het

versterken

effectieve

professionalisering

van

vormen

opzetten, een

onderzoekende houding naar de eigen
praktijk hebben en het creëren van een
leergemeenschap (Sluijsmans et al. 2013).
Verder is het belangrijk dat er in de
organisatie pioniers aanwezig zijn die een
brug

vormen

tussen

beleid

en

uitvoerende collega’s (Fransen, 2012 en
Rogers, 1962). Deze pioniers reduceren eventueel samen met de groep vroege
gebruikers - de complexiteit van de
onderwijsverandering door het trainen en
ondersteunen van collega’s. Belangrijk om
op te merken is ook dat de achterhoede
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de

grootste

groep

vormt

in

een

maatschappij 2 is hierin niet opgenomen

onderwijsorganisatie, namelijk 85 à 90%

vanwege de langdurige afwezigheid van

van de docenten. Deze achterhoede doet

de domeinleider. Wel is er nog gesproken

pas mee aan de onderwijsinnovatie als

met één van de twee sectievoorzitters in

het nut ervan bewezen is (Fransen, 2012).

het

domein.

voorwaarden

zoals

worden

Sluijsmans

al.

(2013)

ook dat aandacht hebben voor teacher

vergeleken met de gegeven antwoorden.

erg

belangrijk

is:

er

moet

samengewerkt worden met het ‘veld’
anders

slaagt

implementatie

niet.

hebben

et

de

Gravenmeijer (2000) beschrijft in dit kader
beliefs

die

Hieronder

geformuleerd

7.2.1 Voorwaarde 1: Versterken van
toetsbekwaamheid

Docenten vallen terug in oude gewoonten

De leraar, gehele sectie of zelfs het

als ze snel moeten reageren of handelen

domein bepaalt op welke manier er

(Gravenmeijer,

moet

getoetst wordt: de kwaliteit van zowel

volgens Gravenmeijer (1994) zowel een

leraar als sectie als domein heeft dus

plaats krijgen binnen een vak, als binnen

invloed op de mate van succes bij

de hoofden van de collega’s. Collega’s die

formatief evalueren. Leraren moeten niet

collega’s ondersteunen en trainen zouden

alleen toetsen in functie van leren zien en

volgens Fransen en Gravenmeijer het

weten hoe leerlingen leren, maar ook de

langdurigst effect hebben.

behaalde

2000).

Innovatie

resultaten

interpreteren,

goede

correct

kunnen

vragen

stellen,

feedback geven en hun instructie hierop
kunnen aanpassen (Sluijsmans, Joosten -

7.2

Deelvraag

2:

In

hoeverre

ten Brinken en Van der Vleuten, 2013).

voldoen we aan de voorwaarden

Vaksecties op het Norbertus Gertrudis

voor succesvolle implementatie

Lyceum mogen zoals door Sluijsmans

van Sluijsmans (2013)?
De

voorwaarden

implementatie

van

voor

succesvolle

onderwijsinnovatie

zijn middels de enquête en de afgenomen
interviews getoetst via de domeinleiders
van de school. Het domein Mens en
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(2013) beschreven hun toetsen inrichten
en afnemen. Uit de enquêtes en de
gesprekken blijkt dat de toetsintegriteit
van de betrokken docenten onder druk
staat,

omdat

er

geen

eenduidige

uitvoering is van formatief evalueren:

ieder

docent

standaard.

hanteert

Uit

een

voorgaand

andere

omdat het hier gaat om stap 4 en stap 5

onderzoek

uit de ideale formatieve lescyclus van

(Hagens en Van Kolck, 2018) bleek al dat

Sluijsmans

de toetsbekwaamheid versterkt moest

literatuurreview bleek dat het herzien van

worden, omdat de meeste docenten geen

het

doorleefd begrip hadden van formatief

resultaten en gegeven feedback de stap is

evalueren.

die het lastigst is om te maken. Dat bleek

Uit de verzamelde data blijkt nu ook dat
alle

domeinleiders

aangeven

dat

er

verschillen zijn binnen het domein in de
aanwezige kennis en de aanwezige kunde
om formatief evalueren juist te kunnen
toepassen. Zo zeggen de domeinleiders
van MM1 en NT2 dat het sterk afhankelijk
is van het vak en de docent in welke
frequentie en mate formatief evalueren
wordt toegepast. De domeinleider van
TC2 geeft aan dat haar domein veel
moeite heeft met het vinden van de juiste
toepassing van formatief evalueren. De
leerlingen hebben geen inspraak in het
programma in dat domein.

bij het onderdeel differentiatie. Zo geeft
domeinleider van MM3 (het vak

lichamelijke

opvoeding)

aan

altijd

differentiatie te gebruiken voor en na een
toets. De andere domeinleiders geven
aan

dat

dit

domeinleider

‘soms’
van

gebeurt
TC1

en

‘nooit’.

de
Het

benoemen van dit verschil is belangrijk,
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onderwijs

naar

Uit
aanleiding

een
van

tijdens ons vorige onderzoek ook het
geval te zijn op het Norbertus Gertrudis
Lyceum

en

nu

bevestigen

de

domeinleiders dit beeld in dit onderzoek
nog eens. Er is wel progressie te zien,
maar

het

proces

van het compleet

doorlopen van de cyclus is nog (lang) niet
voltooid.
De verhoudingen tussen formatieve en
summatieve toetsen zijn verder in ieder
domein

vastgelegd

middels

een

domeinplan. Hoe er geëvalueerd wordt
met de leerlingen blijkt in alle domeinen
niet afgesproken of de afspraken zijn
onduidelijk. Wat wel in ieder domein

De grootste verschillen worden duidelijk
de

(2013).

gebeurt, is dat alle summatieve toetsen
klassikaal worden besproken en dat de
feedback erop schriftelijk is. Vaak wordt
er na de toets gedifferentieerd.
De aanwezigheid van early adopters zoals
beschreven door Fransen (2012) heeft in
de vorm van teacher leaders binnen de
domeinen wel enige invloed, al zijn niet
alle domeinleiders even te spreken over

de rol van deze collega’s. Zo ziet de

of

participerend

domeinleider van TC1 bijvoorbeeld vooral

domeinleiders geven in meerderheid aan

het proactief delen van informatie tussen

dat er tijdens domeinvergaderingen de

álle collega’s als erg belangrijk en de

mogelijkheid

domeinleider van MM1 ziet graag een

ervaringen

proactieve houding om het onderwerp op

domeinleider van TC 1 geeft daarbij als

de agenda te houden bij álle docenten.

kritische

is
uit

noot

ontwerpen.

om
te
dat

expertise
wisselen.
docenten

De

en
De
een

proactievere houding aan zouden moeten
Verder geven verschillende domeinleiders

nemen en elkaar aan zouden moeten

aan dat ze worstelen met de vraag ‘ wat

durven spreken op hun handelen.

werkt en wat werkt niet?’ Dat geeft aan
dat de toetsbekwaamheid versterkt moet

Verder zeggen de domeinleiders dat er

worden.

zeggen

behoefte is om vaker en structureel

allemaal dat er behoefte is aan scholing

expertise uit te wisselen. Bovendien geeft

en aan een uniformiteit in de te hanteren

de domeinleider van MM4 aan dat er

begrippen.

behoefte

De

domeinleiders

is

formatieve

aan

evaluatie

evalueren

van

door

het
de

Kortom, aan deze voorwaarde wordt niet

schoolleiding. Alle domeinleiders geven

voldaan. De domeinleiders hebben echter

aan dat er behoefte is aan uniformiteit in

wel in de gaten dat dit zo is en geven aan

de te hanteren begrippen en theoretische

dat er op dit vlak nog veel werk is te

kennis van formatief evalueren. Vanuit

verzetten.

een gedegen kennis is het makkelijker om
leerlingen te betrekken bij dit het proces,
vindt bijvoorbeeld de domeinleider van

7.2.2

Voorwaarde

2:

Effectieve

MM3.

vormen van professionalisering
is

Deze voorwaarde is in gang gezet, maar

er

als je de antwoorden vergelijkt, blijkt dat

gedurende langere tijd georganiseerde

er meer behoefte is aan effectieve(re)

bijeenkomsten

vormen

Volgens

Sluijsmans

professionalisering
zijn

(2013)

effectief

als

(bijvoorbeeld

in

van professionalisering. Deze

leergemeenschappen) of

voorwaarde lijkt voorafgaand aan de

als er gedurende langere tijd activiteiten

onderwijsinnovatie onderbelicht te zijn

worden ontplooid, zoals actieonderzoek

geweest. Men is in de domeinen daarom

professionele
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zelf op zoek naar professionalisering

prettig om

gegaan, met wisselende resultaten.

wat ze moeten doen.

7.2.3

Voorwaarde

onderzoekende

3:

houding

naar

Een

Uit de gesprekken met de domeinleiders

de

bleek ook al dat de uitvoerende docenten
niet dezelfde kennis en theoretische basis

eigen praktijk
De manier waarop docenten kijken naar
professionalisering blijkt haaks te staan
op wat zij van hun leerlingen verwachten.
Van leerlingen wordt zelfsturing en een
onderzoekende houding verwacht, terwijl
de meeste docenten via een directe
instructie willen horen hoe en of zij hun
manier van toetsen kunnen aanpassen,
zo blijkt uit een groot aantal studies
(Sluijsmans, et al. 2013).

de

docenten

verteld

dat

zij

formatief moeten evalueren en dat zij
deze toetsvorm moeten opnemen in hun
jaarprogramma’s, maar velen hebben een
afwachtende
erachter

houding.
is

hebben om op terug te vallen. Tijdens de
gesprekken schemerde door dat niet alle
docenten zich even betrokken voelen bij
de ‘opgelegde’ onderwijsvernieuwing en
dat vooral sommige domeinleiders en de
teacher leaders de aanjagers zijn in het
doorvoeren van implementatie.
De domeinleider van NT1 zegt daarover
dat vooral de mindset van de docenten
moet

Op het Norbertus Gertrudis Lyceum is wel
tegen

concreet geleerd te krijgen,

gedeeld

De
via

theorie
een

kaderdocument en docenten met een
onderzoekende houding hebben het een
en ander uitgeprobeerd is de lessen,
maar er blijft vraag naar ondersteuning.
Deze manier van handelen lijkt dus te
passen bij wat Sluijsmans et al. (2013)
beschrijven: het is voor de docenten

worden aangepast: ze moeten

durven de regie uit handen te geven. Ook
de domeinleider van TC1 dringt hierop
aan, hij is van mening dat alle collega’s de
leerlingen

op dezelfde wijze moeten

benaderen.
Verder blijkt uit de gesprekken duidelijk
dat formatief evalueren enkel in de
leerjaren prioriteit heeft die zijn gestart
als

het

nieuwe

Norbertus

Gertrudis

Lyceum. Van een doorlopende leerlijn
naar de bovenbouw toe (naar de ‘oude’
school) is daardoor nog geen sprake,
terwijl docenten daar op korte termijn
ook verplicht worden om formatief te
evalueren. De domeinleider van MM1
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maakt

bijvoorbeeld

duidelijk

dat

er

specifieke

vormen

van

formatief

verschillen zijn tussen de twee vakken

evalueren afgesproken. Zo werkt het

waaraan

omdat

domein NT1 aan een gepersonaliseerd

economie meer in de bovenbouw aan

traject in ganzenbordvorm en werken de

bod komt dan aardrijkskunde. Ook de

docenten in MM2 met Socrative en een

domeinleider van NT1 legt uit dat de

nieuwe online methode voor het vak

bovenbouwdocenten ‘af moeten gaan

geschiedenis.

hij

leiding

geeft,

kijken’ bij de onderbouwcollega’s.
Hieruit blijkt dat er op het Norbertus
Een ander aspect van deze voorwaarde

Gertrudis Lyceum een onderzoekende

dat duidelijk naar voren komt, is het doen

houding aanwezig is tegenover formatief

van

evalueren.

ontwikkelingsonderzoek

Of

deze

onderzoekende

(Gravenmeijer, 2000). Door het doen van

houding ook altijd geldt voor de eigen

ontwikkelingsonderzoek

‘veld’,

onderwijspraktijk wordt niet helemaal

worden hypothesen steeds getoetst aan

duidelijk. Op basis van de gesprekken is

de praktijk. Uit de gesprekken met de

vooral te stellen dat de domeinleiders en

domeinleiders is gebleken dat er in alle

de teacher leaders het voortouw nemen in

domeinen wordt geëxperimenteerd met

het kritisch laten nadenken over de

vormen van formatief evalueren. In het

onderwijspraktijk.

domein TC3 is bijvoorbeeld als doel

andere collega’s die tot de groep early

gesteld dat iedere collega minimaal drie

adopters behoren nemen zij het voortouw

vormen van formatief evalueren inzet. De

in het (door)ontwikkelen van formatief

ervaringen

evalueren binnen de vaksecties. Niet in

ermee

in

het

worden vervolgens

uitgewisseld

tijdens

alle

domeinen

Samen

wordt

enkele

er

daarnaast

over

formatief

domeinvergaderingen. Ook in het domein

eensgezind

NT2 is het doel om een keer in de maand

evalueren; zo geeft de domeinleider van

een vorm van formatief evalueren uit te

TC3 bijvoorbeeld aan dat de manier van

proberen in de klas. Ook in het domein

toetsen leidt tot discussies en ook de

TC1

regelmatig

domeinleiders van NT1 en NT2 maken

geëxperimenteerd met diverse vormen.

duidelijk dat niet alle docenten al even ver

In het domein TC3 wordt door enkele

zijn in hun eigen leerproces.

wordt

voortrekkers

er

geëxperimenteerd

en

gedeeld. In de overige domeinen zijn er
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gedacht

met

7.2.4 Voorwaarde 4: Het creëren van
een leergemeenschap
Het creëren van een leergemeenschap is
volgens Sluijsmans (2013) erg belangrijk,
omdat implementatie van een nieuwe
visie alleen kans van slagen heeft als die
gedragen wordt door degenen die deze
visie uitvoeren en moeten uitdragen. De
betrokken

docenten

moeten

daarom

structureel en in vaste stappen nieuwe
vormen

van

onderwijs

kunnen

uitproberen en daar feedback op kunnen
krijgen.

De belangrijkste conclusie die je uit
voorgaande kunt trekken is dat er op het
Norbertus Gertrudis maar ten dele wordt
voldaan

aan

alle

voorwaarden

voor

succesvolle implementatie voor formatief
evalueren.

Met

voorwaarde,

name

het

eerste

bekwamen

toetsbekwaamheid,
gespreksstof

de

leverde

op

diepte-interviews.

van

de
veel

tijdens
De

de

domeinleiders

gaven allemaal aan dat er binnen het
domein vragen leven over de mate en
kwaliteit van de toetsing: wat meet je,

Op het Norbertus Gertrudis Lyceum lijken
de domeinen als leergemeenschap te
functioneren. De frequentie van overleg
en experiment maken dat er niet stellig te
beweren is dat er leergemeenschappen

wanneer meet je en hoe doe je dat het
best?

Vooral

eenduidige

het

ontbreken

begripsvorming

van
wordt

ervaren als een storende factor in het
proces.

zijn die zich bezighouden met formatief

De tweede voorwaarde hangt daarmee

evalueren.

alle

samen: de domeinleiders geven allemaal

domeinleiders aan dat er behoefte is aan

aan dat zij en hun docenten het gevoel

scholing,

hebben

Bovendien
kennisdeling,

geven
inzicht

in

dat

ze

onvoldoende

zijn

theorieën achter formatief evalueren en

geschoold op het gebied van formatief

aan regelmatig uitwisselen van expertise.

evalueren. Bovendien is geven ze de wens

Aan deze vierde voorwaarde wordt dus

te kennen om vaker expertise uit te

maar gedeeltelijk voldaan.

kunnen wisselen en dat er behoefte is
aan diepgaande theoretische kennis.
Er is wel een onderzoekende houding

7.2.5 Conclusie voorwaarden

aanwezig naar de eigen onderwijspraktijk.
Daarmee wordt voldaan aan de derde
belangrijke
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voorwaarde.

De

vraag

is

alleen of dit geldt voor alle betrokken

Hier moeten wij voor gaan waken - zie de

docenten. De domeinleiders geven aan

aanbeveling.

dat er wordt geëxperimenteerd en dat er

7.3 Deelvraag 3: Hoe kunnen de
specifieke domeinen op het
Norbertus Gertrudis Lyceum
worden bijgestaan als het gaat
om het implementeren van
formatieve evaluatie?

diverse vormen van formatief evalueren
zijn

en

worden

ontwikkeld.

Uit

de

gesprekken werd niet duidelijk hoe groot
de groep met achterblijvers is die nog niet
is aangehaakt bij de pioniers en de early
adopters. Onduidelijk is ook in welke mate
zij

gehinderd

worden

om

formatief

toetsen te implementeren vanwege het
(gedeeltelijk)

ontbreken

voorwaarden

van

voor

enkele

succesvolle

implementatie.
Voorwaarde

4,

de aanwezigheid van

slechts ten dele. De domeinen fungeren
professionele leergemeenschappen

binnen de school, maar wat zij als
onderwerp
hebben,

van
wordt

studie

en

opgelegd

gesprek
door

de

schoolleiding. Ook de frequentie van
overleg en uitwisseling van expertise
varieert

tussen

domeinen.

Zo

kunnen

we

de

de
was

verschillende
dit

schooljaar

formatief evalueren een speerpunt, maar

antwoorden

van

de

domeinleiders vergelijken daar waar het
gaat om het al dan niet bereiken van
gestelde doelen. Er blijken 11 redenen te
zijn

waardoor de doelen die in de

domeinplannen

professionele leergemeenschappen, is er
als

Om deze deelvraag te beantwoorden

zijn

opgesteld

niet

(volledig) worden bereikt.
Hieronder volgt een opsomming van wat
er moet worden bijgesteld of waarin moet
worden voorzien om de doelen die de
domeinen zichzelf gesteld hebben te
kunnen behalen , de domeinen waarin
deze voorkomen en daarmee tevens de
frequentie van voorkomen. Er is tevens
een rangorde aangebracht: op nr. 1 staat
het meest genoemde ‘struikelblok’ op nr.
11 het minst genoemde.

is dat weer een

1. Effectieve werkvormen/toetsvormen -

andere pijler van de onderwijsvisie. Het

TC1, TC2, TC3, MM1, MM3, MM4,

gevaar

NT1, NT2 - 8x

volgend

schooljaar
bestaat

hierdoor

dat

het

onderwerp formatief evalueren bij de
groep

achterblijvers

van

de

agenda

verdwijnt en daarmee uit de lespraktijk.
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2. Scholing - TC1, TC2, TC3, MM1,
MM3, MM4, NT2 - 7x

3. Eenduidige begripsvorming - TC1,
TC2, MM4, NT2 - 4x

adopters kunnen daar waarschijnlijk de
nodige steun gebruiken.

4. Kennisdeling - TC1, TC2, MM1, NT2
- 4x

De domeinen zouden er dus op dit

5. Leerlingen het belang van formatief

moment het meest bij gebaat zijn als er

toetsen in laten zien - TC1, MM1,

effectieve

MM3, NT1 - 4x

worden aangedragen en als er scholing

6. Minder

versnippering

in

de

lessentabel - TC1, MM4 - 2x

werkvormen/toetsvormen

wordt aangeboden. De scholing moet dan
zowel op de praktische uitvoering als op

7. Docenten op een lijn krijgen - TC3,
NT1 - 2x

de

theoretische

achtergronden

zijn

gericht. Op die manier zou de vaak

8. Docentonafhankelijk

in

kunnen

zetten - TC3 - 1x

eenduidige

begripsvorming

kunnen ontstaan. Ook is het de moeite

9. Inzicht in het onderzoek van andere
docentonderzoekers - MM3 - 1x
10. Feedback

genoemde

vanuit

de

directie

waard

om

mogelijkheden

voor

kennisdeling te bekijken. Verder wordt er
op

formatief evalueren - MM4 - 1x
11. ICT op maat - NT1 - 1x

gevraagd om ook de visie van de leerling
op

formatief

evalueren

nader

te

onderzoeken. Bij formatief evalueren gaat
het immers om de wisselwerking tussen

Het ontbreken van de voorwaarde van

docent en leerling.

succesvolle implementatie waarin wordt
gesteld

dat

er

voldoende

Een belangrijke succesfactor blijkt voor

toetsbekwaamheid moet zijn, blijkt hier

een

het meest uit. Binnen de domeinen wordt

organisatie op zichzelf te liggen. Zo wordt

de toetsintergriteit van de docenten ter

er

discussie gesteld en het merendeel van

formatief evalueren door de directie en

de struikelblokken heeft daarmee te

geven

maken. Slechts drie keer blijken er ook

versnippering

andere zaken mee te spelen, namelijk bij

adequaat en efficiënt toepassen van

punt 7 en 8. Wellicht komt dat omdat de

formatief evalueren bemoeilijkt of zelfs in

achterhoede

de weg staat.

binnen

deze

domeinen

relatief groot is. De voortrekkers en early
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aantal
gevraagd

domeinen
om

evaluatie

domeinen
in

ook

de

aan

in
van

dat

lessentabel

de
het
de
het

behoefte aan effectieve werkvormen of

7.4 Beantwoording
hoofdvraag
Nu

de

kunnen

deelvragen
we

toetsvormen. Via effectieve vormen van

zijn

beantwoord

overgaan

tot

het

beantwoorden van onze hoofdvraag:

vaksecties

op

het Norbertus

Gertrudis Lyceum geïmplementeerd
worden in de lespraktijk?

zou

dit

kunnen

worden bewerkstelligd. Op dit moment
wordt

Hoe kan formatief evalueren binnen
de

professionaliseren
er

expertise

uitgewisseld

en

worden er ervaringen gedeeld in de
domeinvergaderingen, maar dit betekent
ook dat verworven kennis binnen het
domein zelf blijft. Tussen de domeinen
vindt geen kennisoverdracht plaats. Ook

Allereerst kan formatief evalueren binnen

voelen

de vaksecties van het Norbertus Gertrudis

geschoold

Lyceum worden geïmplementeerd in de

evalueren. Enkele domeinleiders zouden

lespraktijk door te voldoen aan alle

ook

voorwaarden

docenten

voor

succesvolle

docenten
om

graag

zich

onvoldoende

formatief

zien
meer

dat

te

de

kunnen

betrokken

theoretische

kennis

implementatie (Sluijsmans et al., 2013).

verkrijgen over formatief evalueren. Via

Dat lijkt een open deur, maar het volledig

een

voldoen aan deze voorwaarden blijkt

professionalisering zou ook de gevraagde

complex te zijn. Er is op het Lyceum een

eenduidigheid

groep voortrekkers, er zijn early adopters

ontstaan. Dat vergroot dan weer de

en er is een achterhoede (Fransen, 2012).

toetsbekwaamheid.

De grootte van deze groepen is niet goed
vast te stellen, omdat docenten in een
leerproces zitten waarbij ze van rol
kunnen wisselen en daarnaast is de
grootte van de groepen binnen ieder
domein anders. De domeinen geven dan
ook andere ‘struikelblokken’ aan die hen
verhinderen

om

de

doelen

in

de

domeinplannen volledig te bereiken.

Verder

effectieve

blijkt

in

er

vorm
begrippen

geen

van
kunnen

professionele

leergemeenschap te zijn die zich enkel
bezighoudt met formatief evalueren. De
domeinleiders en hun teacher leaders zijn
de aanjagers van het formatief evalueren
binnen

hun

domein.

De

verantwoordelijkheid ligt daardoor niet bij
de uitvoerende docenten. Het lijkt er wel
op

dat

een

professionele

Het meest duidelijk komt naar voren dat

leergemeenschap

de toetsbekwaamheid van de docenten

evaluatie zou kunnen bestaan binnen de

moet worden vergroot. De docenten

organisatie, omdat uit de gesprekken met

voelen zich niet geschoold voor formatief

de domeinleiders is gebleken dat er over

evalueren en in alle domeinen is er
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voor

formatieve

het

algemeen

een

onderzoekende

houding naar de eigen lespraktijk is.
Al met al zullen er dus binnen de
organisatie de ontdekte struikelblokken
moeten

worden

weggenomen

per

domein om op die manier te voldoen aan
de

voorwaarden

voor

succesvolle

implementatie van onderwijsvernieuwing.
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8.
Discussie
aanbevelingen

en

Het doen van dit (vervolg)onderzoek was

hebben wij beiden buiten dit onderzoek
om ook contact met de domeinleiders,
hetzij

als

collega’s,

mede-mentoren

en/of

hetzij

als

onderzoekers,

opnieuw een ontdekkingsreis. Ditmaal

hetzij vriendschappelijk. De domeinleider

niet langs de ins en outs van de wereld van

van TC1 is bovendien ook onze eigen

formatief

de

domeinleider. Hij gaf zelfs aan na afloop

organisatie van het Norbertus Gertrudis

van het gesprek dat hij het toch wel

Lyceum. Opnieuw was het erg leerzaam

intimiderend vond om met ons te praten

om

een

over het onderwerp, omdat hij het gevoel

onderzoeksvraag uit te werken die ons na

had minder op de hoogte te zijn dan wij.

aan

Dat merkten we ook bij enkele andere

met
het

evalueren,

een
hart

maar

open

ligt.

Een

door

blik

aangename

verrassing voor onszelf was onze rol als
onderzoeker tegenover de rol van onze

domeinleiders.

collega’s als domeinleider. Wij werden

Ten tweede was in enkele gevallen te

gedwongen om met de blik van een

merken dat de domeinleiders loyaal zijn

buitenstaander naar de gang van zaken

aan zowel de directie als aan de docenten

binnen onze eigen organisatie te kijken.

in hun team. Harde uitspraken of heel

Dat heeft aangename en verhelderende

zwartwitte uitspraken werden daarom

gesprekken opgeleverd.

zelden gedaan. De domeinleiders geven
in de meeste gevallen leiding aan meer
dan één vaksectie. Als de vragen aan de

8.1 Discussie
Ondanks

het

feit

dat

we

vooral

aangename en verhelderende gesprekken
hebben gevoerd met de domeinleiders
zijn er ook de nodige kritische noten te
plaatsen bij dit onderzoek.

sectievoorzitters waren gesteld, dan was
er een wat minder vlak beeld ontstaan en
waren de verschillen waarschijnlijk (nog)
groter geweest. Prettig aan de gekozen
werkwijze was wel dat de antwoorden
werden gegeven met het schoolplan in

Ten eerste is het de vraag in hoeverre

het achterhoofd van de respondenten. Zij

onze bekendheid met de school het

weten meer van de doelen die bereikt

onderzoek heeft beïnvloed. Zijn er zaken

moeten worden.

die ons niet meer opvallen, maar een
echte
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buitenstaander

wel? Bovendien

Ten

derde

hebben

we

niet

alle

domeinleiders kunnen betrekken in ons

onderzoek. De domeinleider van MM2

Fase 3: instrumenten bepalen voor in

kon

de les;

ons

vanwege

persoonlijke

omstandigheden niet te woord staan. We

Fase 4: reflecteren op het gegeven

hebben

onderwijs;

wel

contact

gehad

met

de

sectievoorzitters van dat domein, maar

Fase 5: het aanpassen van gegeven

die antwoordden minder beleidsmatig of

onderwijs.

zelfs niet. Daarnaast hebben niet alle
domeinleiders

de

enquête

ingevuld,

We zijn dus hard op weg om een

waardoor de werkwijze qua onderzoek

gezamenlijke

visie

over

formatief

niet bij alle domeinleiders hetzelfde was.

evalueren (fase 1) op te zetten - daar is
ook behoefte aan vanuit de domeinen zo

8.2
Aanknopingspunte
n
vervolgonderzoek

blijkt - wat vervolgonderzoek alleen maar
prangender maakt. De eerste stappen
richting fase 2 zijn zelfs al gemaakt: in

We zijn er al met al nog niet: dat is na
twee jaar onderzoek wel gebleken. We
begrijpen

de

theoretische

basis

van

formatief evalueren, er is een begin
gemaakt

om

implementeren,

de

werkwijze

te

maar komende jaren

moeten we echt de vaksecties en de
lessen in om onze collega’s zo goed
mogelijk te steunen. Dit bleek natuurlijk
ook al uit de 5 fases waar we dit
onderzoek

mee

‘implementatiecyclus’

gestart
(Hagens

zijn,

de

en Van

Kolck, 2018):
Fase 1: de ontwikkeling van een
gezamenlijke visie schoolbreed;
Fase 2: het concreet inrichten van
formatieve lessenreeksen;

schooljaar 2019-2020 krijgt ieder domein
een cursus van het CPS die specifiek
gericht is op hun behoeften én zal ervoor
zorgen

dat

alle

domeinen

dezelfde

begripsvorming geleerd krijgen rondom
formatief evalueren. Ook kunnen zo de 11
genoemde ‘struikelblokken’ al aangepakt
worden. De cursus wordt namelijk op
aandringen

en

aanraden van enkele

domeinleiders in samenspraak met ons
ingevuld. Specifiek voor het domein NT1
zou kunnen worden onderzocht welke
digitaal volgsysteem het meest efficiënt is
bij het volgen van het leerproces van de
leerlingen.
Verder zou actieonderzoek gericht op
onderwijsinnovatie

kunnen

worden

gestart door nader te onderzoeken welke
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effectieve werkvormen en toetsvormen
kunnen worden ingezet per vaksectie
afzonderlijk,

zodat

het

gevraagde

maatwerk ontstaat. Daarmee zou ook de
eerste

voorwaarde

voor

succesvolle

implementatie voor onderwijsinnovatie
(Sluijsmans et al., 2013) worden versterkt.
Een andere interessante invalshoek is het
nader onderzoeken van het effect van
formatieve evaluatie op leerlingen (en
ouders). Dit wordt door vier domeinen
genoemd

als

een

lastig

aspect van

formatief evalueren, omdat het bij die
wijze

van

lesgeven

gaat

om

een

wisselwerking tussen docent en leerling.
Wanneer verschillende docenten andere
zienswijzen

hanteren,

nemen

de

leerlingen deze over. De cursus van het
CPS zal er hopelijk al voor zorgen dat de
neuzen meer dezelfde kant op gaan,
zodat er een eenduidige begripsvorming
wordt gehanteerd die overgebracht wordt
op de leerling. Maar hoe de leerlingen
aankijken tegen de formatieve lescyclus
blijft dan vooralsnog onduidelijk.

om de lessentabel en de opbrengsten van
evalueren

nader

te

onderzoeken en/of te evalueren aan de
hand

van

onze

aanbevelingen

2017-2018 en 2018-2019.
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De

aanbevelingen die we doen zijn

tweeledig: ze zijn allereerst gericht op het
lesgevend

team,

maar

ook

op

de

beleidsmakers van het nieuwe onderwijs
in school. Ze omvatten vooral fase 2 tot
en met 5 van onze implementatiecyclus
én de 11 struikelblokken die vanuit de
gesprekken
voren

met

kwamen.

domeinleiders
Een

deel

naar

van

de

aanbevelingen komt ook uit ons vorige
onderzoek - Hagens en Van Kolck (2018).
8.3.1 Lesgevend team
Alle leden van de vaksecties op het
Norbertus Gertrudis Lyceum zouden in
schooljaar
werken

2019-2020

aan

het

kunnen

vergroten

gaan

van

de

toetsbekwaamheid (fase 2 en 3). Er zal
een interne cursus ‘formatief toetsen in
de praktijk’ vanuit het CPS aangeboden
worden, maar we zouden ook graag zien
dat er naderhand studiedagen komen om
hetgeen aangeboden is te laten beklijven.
Veel collega’s hebben laten zien een
onderzoekende en kritische houding te

Voor de directie lijkt er de taak te liggen
formatief

8.3 Aanbevelingen

uit

hebben wat betreft formatief evalueren
en daar moeten we gebruik van blijven
maken om het een speerpunt op de
onderwijsagenda te laten blijven. Door
deze cursus en verdere scholing krijgen
alle secties de specifieke werkvormen

waar

ze

om

vragen,

komt

er

een

opzetten

van

een

leerlijn

formatief

eenduidige begripsvorming en wordt er

evalueren per sectie. Uit gesprekken met

kennis gedeeld.

de domeinen is gebleken dat dit wenselijk
is. Er is dit jaar door de secties ale een

Het lijkt ons ook zeer zinvol om in de

begin gemaakt, omdat zij hun Programma

lessen van collega’s te komen observeren

voor Toetsing onderbouw en bovenbouw

in welke mate de 5 fases van Gulikers en

(PTO/PTA)

Baartman en de lesstrategieën van Wiliam

Sommige vaksecties verliezen heel wat

en

uren

Leahy worden doorlopen. Verder

en

hebben
moeten

moeten
minder

herzien.
toetsen;

kunnen de aangeleerde werkvormen en

formatief lesgeven zou dan ook leidend

toetswijzen geobserveerd, besproken en

kunnen

bijgeschaafd

onderwijs.

hiervan

worden.

De

resultaten

gaan worden in dit nieuwe

kunnen weer teruggekoppeld

worden en aanleiding zijn tot verbetering

8.3.1 Beleidsmakers

van het onderwijs (fase 4 en 5).

De beleidsmakers op school willen we
aanraden om - eventueel samen met ons

Daarbij willen we graag de teacher leaders

- een kaderdocument formatief evalueren

- de pioniers - vanuit de domeinen samen

op te stellen en het toetsprotocol aan te

laten komen (wat indirect een alternatief

passen aan de behoeften die er zijn. In dit

voor een PLG is) om met ons te werken

kaderdocument komen;

aan formatieve lessen en instrumenten.
Collegiale consultatie en collega’s die
collega’s trainen is wat wij hierbij voor

A) begrippen betreffende formatieve
evaluatie;

ogen hebben. Ook willen we samen met

In dit kaderdocument wordt duidelijk

deze teacher leaders het gesprek aangaan

vermeld wat formatief evalueren is en

met de zogenaamde ‘achterhoede’: waar

worden

lopen

hun

opgenomen. Het blijft voor het Lyceum

die

nog van belang duidelijk te maken dat

het

formatieve ‘toetsing’ iets anders is dan

zij

bezwaren
wegnemen?

tegenaan?
en

hoe
Zo

Wat

zijn

kunnen
hopen

we
we

docententeam op één lijn te krijgen.

de

belangrijkste

begrippen

een toets die niet meetelt: het is echt een
manier van lesgeven waarbij je resultaten

Het uiteindelijke doel van deze scholing
en
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gesprekken

is

het

gezamenlijk

evalueert.

Daarnaast

bevat

dit

kaderdocument

herzien moeten worden (zie bijlage 4) en

concrete uitleg over hoe een docent

vooral veel specifieker ingericht. Wat nu

formatief kan lesgeven en evalueren: dit

op papier staat is volgens ons veel te

zal op basis van de 5 fasen van Gulikers

mager en veel te vrij te interpreteren. De

en Baartman (2017) zijn. Ook moet de rol

wegingen van de toetsen moet beter

van de leerling (Wiliam en Leahy, 2015) en

vastgesteld worden. Wat ons betreft

de mate van ouderbetrokkenheid erin

wordt er maximaal 8 keer per jaar een

gekaderd

zij

cijfer gegeven bij een drieuursvak en

meegenomen dienen worden in een

wegen deze maar 1 of 2 keer mee: weging

cultuurverandering (Van Silfhout, 2016).

1 voor een so en weging 2 voor een

worden

omdat

ook

eindtoets.
B) handvatten per domein;
Naast

de

theorie,

Andere

toetsmomenten

kunnen formatief (en dus onbeperkt) zijn,
het

maar moeten wel in Magister en op het

praktisch

rapport verschijnen. De voortgang en

overzicht van alle werkvormen en digitale

reflectie (leerdoelen; rubrics; opdrachten

middelen die van pas kunnen komen bij

en

formatieve evaluatie. Denk hierbij aan het

zichtbaar en vindbaar gemaakt te zijn

opzetten van rubrics of het inzetten van

(bijvoorbeeld op Magister of Simulise).

kaderdocument

ook

bevat
een

dergelijke)

van

leerlingen

dienen

apps en andere leermiddelen. Hierbij
hebben

wij

voor

ogen

een

soort

D) aanbevelingen voor het opzetten

‘Toetsrevolutie op het Lyceum’1 op te

van een leerlijn.

zetten waarbij we voor ieder vak dat

Het

nieuwe

gegeven wordt een overzicht creëren van

opbrengsten

de in te zetten werkvormen, toetswijzen

binnen

en te gebruiken lescycli.

waarna zij via het inzetten van een leerlijn

de

toetsbeleid
van

secties

de

en

scholing

gebracht

de
zullen

worden,

formatief evalueren hun curriculum en
C) nieuwe toetsprotocollen;

studiewijzers

kunnen

herzien.

Per

Als eenmaal schoolbreed vaststaat wat

onderdeel in het curriculum moet er

formatief evalueren is, zal het toetsbeleid

gekeken worden naar leerdoelen, inhoud,

van het Norbertus Gertrudis Lyceum

leeractiviteit, docentrollen, bronnen en
materialen, leeromgeving, tijd en toetsing
vanuit de gezamenlijke visie van formatief

1

http://toetsrevolutie.nl/wp-content/uploads/2
016/11/Toetsrevolutie-WEB.pdf
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ENQUÊTE DOMEINLEIDERS FORMATIEF
LESGEVEN 2018-2019
Algemeen
1.

Wij

zetten zeer oneens

consequent
formatief lesgeven
en toetsen in in
ons domein.
2.

Ons domein is zeer oneens
voldoende
geschoold in het
toepassen
van
formatief lesgeven
en toetsen.

Acht methoden van formatief lesgeven
binnen het domeinplan
Er zijn afspraken gemaakt over:
1. mondelinge feedback geen
op gemaakte taken geven.
2. schriftelijke feedback op geen
gemaakte taken geven.
3. rubrics gebruiken.

geen

4. selfassessment.

geen

5. peer-to-peerfeedback.

geen

6. leerdoelen opstellen - geen
gezamenlijk
of
docentgestuurd.
7. het bijdragen van de geen
formatieve toetsing aan de
summatieve toetsing.
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8. het beoordelen van de
formatieve toets.

geen

onduidelijke

9. of de gegeven feedback geen
door medeleerlingen ook
oneens beoordeeld
meewordt.
eens
zeer
mee
eens

onduidelijke

10. het communiceren van geen
leerdoelen: waar in het
proces? Hoe deze te
behalen?
oneens
mee eens
zeer
mee
eens
11.
het geen

onduidelijke

onderwijsleergesprek
werkvorm.

onduidelijke

als

12. het aanpassingen van geen
planners na feedback door
leerlingen.

onduidelijke

13. het aanpassingen van geen
planners na inventarisatie
van
de
te
behalen
leerdoelen.
onduidelijke
heldere
weet ik niet

onduidelijke

14. het formatief evalueren geen
onduidelijke
heldere
weet ik niet
van iedere summatieve
toets.

onduidelijke

onduidelijke
heldere
weet ik niet
15. het nabespreken van geen
toetsen. heldere
onduidelijke
weet ik niet
16. differentiatie
onduidelijke
heldere op basis
weetgeen
ik niet
van resultaten uit een
toetsanalyse.
onduidelijke
heldere
weet ik niet

onduidelijke

heldere

weet ik niet

onduidelijke

onduidelijke

We gebruiken:
1. r ubrics.

nooit soms vaak altijd

2. f eedback.

nooit soms vaak altijd

3. d
 ifferentiatie voor een toets.

nooit soms vaak altijd

4. d
 ifferentiatie na een toets.

nooit soms vaak altijd

5. p
 eer-assessment.

nooit soms vaak altijd

6. e
 valuatieformulieren van ICE.

nooit soms vaak altijd

7.

nooit soms vaak altijd
Kahoot/Socrative/GoFormative/Mentimeter/Quizizz/Quizlet/
Plickers of andere digitale leermiddelen.

Ruimte voor opmerkingen:
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BIJLAGE 2

de indruk dat we jullie ter verantwoording
willen roepen, want dat is zeker niet het geval
of de bedoeling van bovenstaande.

Beste domeinleiders,
Wij (Samantha en Kelly) zijn op dit moment
aan het werken aan een kaderdocument
waarin we willen verzamelen wat de collega's
binnen de verschillende domeinen belangrijk
vinden als het gaat om toetsen - en dan
formatief toetsen/evalueren in het bijzonder.
We willen daarom inventariseren op welke
manier formatieve evaluatie leeft binnen de
vaksecties en daarmee de domeinen. Graag
zouden wij hierover in gesprek gaan met jullie
(afzonderlijk) naar aanleiding van deze vragen:

1. Welke doelen hebben wij ons gesteld
met
betrekking tot
toetsing?
2. Halen we onze doelen?

formatieve

3. Wat moeten we bijstellen om onze
4.
5.
6.

7.

doelen te behalen?
Wie stuurt ons bij als blijkt dat wij onze
doelen niet behalen?
Komen onze doelen overeen met het
schoolplan?
Is ons domein voldoende geschoold als
het
gaat
om
formatief
lesgeven/formatief toetsen?
Is er aanvullende ondersteuning nodig
om
formatief
lesgeven
te
implementeren?

Voorafgaand aan dat gesprek vinden jullie in je
postvak bijgevoegde enquête. Deze vragenlijst
is bedoeld om vooraf een algemeen beeld te
verkrijgen. Door het stellen van deze vragen
willen we met een open blik kijken wat er
allemaal gebeurt en leeft op het gebied van
toetsen; hopelijk geven we jullie hiermee niet

44

Zouden jullie de ingevulde enquête in een van
onze postvakken terug willen leggen? De
afspraken voor de gesprekken willen we na de
vakantie met jullie maken.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Groetjes Sam en Kelly

BIJLAGE 3
De antwoorden van de domeinleiders op
de open vragen tijdens de diepteinterviews. De antwoorden zijn
gecategoriseerd op vraag en volgorde van
afname.
●

Welke doelen hebben wij ons gesteld
met
betrekking
tot
formatieve
toetsing?
Domeinleider MM3:
“Ieder jaar wisselen de speerpunten
binnen het domein. DIt schooljaar is
dat formatieve evaluatie. Ons doel is
het verbannen van het schoolcijfer.
Wij geloven dat het leerproces stopt,
zodra er een cijfer wordt gegeven.”
Domeinleider MM4:
“In ons domeinplan is formatief
evalueren of meten een van de
speerpunten.
Je
ziet
in
ons
domeinplan per sectie terug wat de
doelen zijn. De secties zijn BEVO,
muziek en levensbeschouwing. Een
gezamenlijk doel dat we ons hebben
gesteld is het meer én bewuster
helder maken van de lesdoelen. Dat
doen we nu wel aan het begin van de
lescyclus, maar dat zouden we
moeten blijven doen. Dat vergt
overview. Verder geven we 3 cijfers
per jaar en de feedback daarbij
verwerken we een keer in een
woordrapport.”
Domeinleider TC1:
“Binnen ons domein hebben we ons
twee doelen gesteld. De eerste is
pedagogisch,
hoe
krijg
je
de
schoolcultuur zo aangepast dat
iedereen de leerlingen op dezelfde
wijze behandeld? De tweede is meer
theoretisch van aard, wat is formatief
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evalueren nu precies en hoe pas je dit
toe?”
Domeinleider NT1:
“We hebben binnen ons domein de
afspraak gemaakt dat we formatief
moeten toetsen en lesgeven en dat we
dat steeds meer proberen te doen. In
het domeinplan staat de uitvoering
ervan opgenomen. In de onderbouw
wordt al volop formatief lesgegeven.
Op basis van het boek kunnen de
leerlingen via een soort ganzenbord
een persoonlijk traject doorlopen. Ze
werken niet meer lineair door het
boek, maar gaan van oefening naar
oefening.
Kunnen
ze
stappen
overslaan, dan staat dat voor ze
aangegeven. Moeten ze stappen
terugzetten dan zien ze dat ook. De
leerlingen kijken zelf hun opdrachten
na en evalueren zelf waar ze staan. In
de bovenbouw proberen we deze
manier van werken ook door te
voeren.”
Domeinleider TC2:
“Binnen het domein is iedereen op zijn
of haar eigen niveau bezig met
formatief evalueren. Dit gebeurt in de
les ook naar eigen inzicht. Vrijwel alle
collega’s zien het voordeel van
formatief toetsen: het is namelijk een
goed instrument om leerlingen te
volgen. “Leren voor een formatieve
toets is niet de bedoeling. Je moet juist
weten wat ze op een bepaald moment
kunnen en hebben opgestoken van de
lessen: waar zijn ze qua leerdoelen?”
“Het domein werkt vanuit het boek
met hoofdstukken die thematisch
opgezet zijn. Het boek is een
naslagwerk en de toetsen worden
door het domein zelf gemaakt.
Vocabulaire en grammatica worden
veelal formatief getest. In de
onderbouw geeft het domein 8 cijfers

per
jaar,
gebaseerd
op
de
vaardigheden
schrijven,
lezen,
spreken, luisteren, grammatica en
literatuur. In de bovenbouw zijn er 6
toetsmomenten per jaar: 4 in de
toetsweek en 2 in de reguliere lessen.”
“Het domein heeft voor het einde van
de schooljaar drie heldere doelen
gesteld: in de lessen moet er ten
minste met drie vormen van formatief
evalueren geëxperimenteerd zijn.
Allereerst met digitale middelen als
Kahoot en Socrative, daarnaast door
middel van schaduwtoetsen en ten
derde
met
een
zelf
gekozen
werkvorm.”
“We hebben onszelf ook een ultiem
doel gesteld betreffende formatief
evalueren. In de ideale wereld zouden
de leerlingen in een klas les krijgen op
hun eigen ERK-niveau[1]. Ook zou er
gewerkt kunnen worden met een
taalportfolio in de bovenbouw, zodat
alle stappen die gemaakt zijn bij
Engels bijgehouden worden. We
zouden
graag
procesmatig,
gedifferentieerd en gepersonaliseerd
onderwijs aanbieden.”
Domeinleider NT2:
“Formatief toetsen is speerpunt in het
domeinplan. Afgesproken is dat er
minimaal één keer in de maand
geëxperimenteerd wordt met een
vorm van formatief toetsen. De
deadline van deze uitkomsten is
volgende week. Ik verwacht dat de
meesten het toepassen in de les, maar
het is nog niet structureel. Het
verschilt ook vooral binnen de secties.
Bij biologie worden bijvoorbeeld
vooral
kennis en vaardigheden
formatief getest. Heb je de kennis
paraat die we in de les behandelen?
Toetsen zonder voorbereiding; wat is
er aan 6 weken kennisdroppen blijven
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hangen? Kennis toetsen is voor mij
een stap om naar vaardigheden te
komen. We werken sinds een paar
jaar
met
de
concepten
contextmethode. Hierbinnen moeten
leerlingen
veel
analyseren
en
beredeneren: het is een stuk taliger
geworden. De nadruk zal de komende
jaren voor ons ook meer op
vaardigheden liggen.
Het verschil tussen onder- en
bovenbouw is moeilijk aan te geven:
daar heb ik niet goed zicht op. Er is
nog
geen
doorlopende
leerlijn
formatief evalueren, die stap – die
evolutie – moeten we nog maken.
Vooral door het korten in uren vinden
veel collega’s cijfers loslaten binnen
het nieuwe concept lastig. Ze
worstelen met tijd tekort en de
lessentabel. Vaklessen zijn veranderd
in VOP’jes. Het nieuwe PTO / PTA zal
ons wel dwingen formatief lesgeven
meer in te zetten.”
Domeinleider MM1:
“Het codewoord in ons domein is
‘leerdoelen’. We koppelen lesreeksen
aan leerdoelen en we proberen steeds
meer formatief vast te stellen of de
leerlingen de leerdoelen bereiken.
Bestaande
lesmethodes
werken
allemaal met leerdoelen en we
streven er nu naar om tussen twee
toetsweken in te checken of een
leerlingen de gestelde leerdoelen
haalt. Op basis daarvan willen we in
de laatste lessen voor een toetsweek
een
gepersonaliseerd
traject
aanbieden.
Dit
staat
allemaal
beschreven in ons domeinplan.”
Domeinleider TC3:
“Formatief toetsen/evalueren is vrij
lang een discussiepunt geweest. Er
wordt mee geëxperimenteerd, maar
nog
(te)
veel
incidenteel
en

docentafhankelijk ingezet. Vooral op
het gebied van hoe formatief
doorlopend te evalueren, ligt nog een
grote leervraag. Komend schooljaar
wordt het al wel opgenomen in
pto/pta. Er is dan veel ruimte voor
formatief toetsen met een 0-weging.”
Domeinleider MM2:
Geen gesprek.
●

Halen we onze doelen?
Domeinleider MM3:
“Op
dit
moment
geven
we
letterbeoordelingen. In periode 8, dus
aan het einde van leerjaar 2, móeten
we een cijferbeoordeling geven. We
beoordelen nu vooral op sportieve
vaardigheden
en
gedragsvaardigheden. Dat zijn inzet,
discipline en samenwerken. In de
bovenbouw
komt
daar
de
gedragsvaardigheid
omgaan
met
feedback bij. We hebben de ervaring
dat leerlingen zich over het algemeen
goed zelf in kunnen schatten.”
Domeinleider MM4:
“Ieder vak binnen ons domein geeft
zijn eigen invulling aan formatief
evalueren. Dat kan ook niet anders,
omdat het ene vak andere doelen
heeft dan het andere. We zijn in ieder
geval wel allemaal betrokken bij de
uitvoering ervan.”
Domeinleider TC1:
“We zitten in een proces waarbij de
term
wordt
gebruikt,
maar
waarbinnen er door iedereen weer
iets anders onder wordt verstaan. Je
merkt dat leerlingen ook sceptisch zijn
als ze scepsis merken bij een docent;
zij hebben nog onvoldoende besef van
het feit dat we de voortgang meten en
dat er niet alleen wordt getoetst
zonder een cijfer. Dat maakt het
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complex. Het succes tijdens de lessen
is dan ook wisselend.”
Domeinleider NT1:
“We proberen deze manier van
werken steeds meer door te voeren,
ook in de bovenbouw. We zijn nog op
zoek naar een manier om een en
ander te evalueren.”
Domeinleider TC2:
“De doelen die gesteld zijn voor 2019
worden waarschijnlijk wel gehaald. De
docenten
presenteren
hun
bevindingen tijdens de komende
faculteitsvergadering. Het blijft wel
een uitdaging, omdat docenten zelf
initiatief moeten nemen als het gaat
om formatief evalueren.”
Domeinleider NT2:
“Op dit moment is het belangrijk dat
alle neuzen dezelfde kant op gezet
worden. Iedereen is bereid om
formatief te evalueren, het blijft een
terugkerend gespreksonderwerp. Of
de doelen van schooljaar 2018-2019
behaald zijn, weten we pas bij de
volgende domeinvergadering.”
Domeinleider MM1:
“Ik denk dat we onze doelen wel
halen, want we passen toe wat we in
ons domeinplan hebben opgesteld.
Wel zijn we zoekende naar de juiste
vorm. Wat is redelijk om van
leerlingen te verwachten en ben je nu
precies aan het beoordelen? Dan
merk je dat de manier van werken
nieuw is. Ook is er bij ons een verschil
tussen de sectie aardrijkskunde en
economie. Aardrijkskunde krijg je
vanaf de brugklas, dus is deze sectie al
langer concreet bezig met formatief
toetsen. Voor economie geldt dat zij er
pas dit schooljaar echt mee te maken
hebben gekregen. De expertise ligt
daar vooral in de onderbouw.”

Domeinleider TC3:
“Nog niet in voldoende mate. Er is
grote behoefte aan verdere scholing
of kennisdeling ten aanzien van
formatief evalueren. Men wil hier
dieper op ingaan en breder op
inzetten. Daarna kunnen we ons pas
reële doelen stellen.”
Domeinleider MM1:
Geen gesprek.
●

Wat moeten we bijstellen om onze
doelen te behalen?
Domeinleider MM3:
“We hebben in de afgelopen twee jaar
al behoorlijk wat uitgeprobeerd en
bijgesteld aan onze manier van
beoordelen. Zo lieten we in het begin
de onderbouwleerlingen ook rubrics
invullen over de categorie omgaan
met feedback. Dat bleken ze nog niet
te kunnen. We hebben teruggevonden
in de literatuur dat het tienerbrein
daar op die leeftijd nog niet aan toe is.
Vandaar dat we die vaardigheid nu
pas in de bovenbouw toetsen. We zijn
nog van plan om onder de leerlingen
een enquête af te nemen om te
evalueren wat ze van de manier van
beoordelen vinden. We ervaren op dit
moment als grootste uitdaging de
terugkoppeling van de beoordeling
aan de leerlingen zelf en het in de
leerstand zetten van de leerlingen. Ik
wil graag dat we de ingevulde rubrics
mondeling
met
de
leerlingen
bespreken, omdat ik die persoonlijke
gesprekken
als zeer waardevol
beschouw. De praktische invulling
daarvan blijkt lastig te zijn voor
collega’s.” “Wat ik op dit moment ook
erg jammer vind, is dat de
determinering aan het einde van
schooljaar
2
niet
helemaal
overeenkomt
met
de
diverse
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manieren van werken in de school. In
Simulise wordt er beoordeeld met
medailles, wij zouden zelf het liefst
beoordelen
met
‘onvoldoende,
voldoende, goed en zeer goed’ , maar
dat is nu ‘onvoldoende, matig,
voldoende en goed.’ De betekenis
daarvan en de inhoud van een
beoordeling in een dergelijke schaal is
niet altijd voor iedere collega
hetzelfde.”
Domeinleider MM4:
“Op dit moment gaan de drie
verschillende vakken binnen ons
domein wel vrij om met het begrip
formatief evalueren, iedereen geeft er
zijn eigen draai aan. Vooral de
papierwinkel die ontstaat als je met
twee vakken een vakoverstijgend
project geeft, kan erg onoverzichtelijk
worden en daardoor lastig vol te
houden. Bovendien zegt een cijfer dat
uiteindelijk
voortvloeit
uit
een
vakoverstijgend project niet altijd iets,
want wat heb je nu beoordeeld?”
Domeinleider TC1:
““Bij klassieke talen zijn we ook weer
teruggestapt naar het geven van meer
cijfers, 8 proefwerken in de tweede
klas, want anders leren leerlingen niet
serieus genoeg. In de tweede klas
moeten we ook kunnen determineren
en de ervaring is nu dat dit anders niet
goed lukt. Ik heb dan ook een
leervraag voor mezelf gesteld: hoe
meet ik? Nu meet je het leerniveau,
wellicht is er eerder een gesprek
nodig. Verder reflecteren jongens en
meiden op die leeftijd nog op een heel
ander niveau. Daarom moet het
pedagogisch klimaat mijns inziens
worden ingericht op het leerproces.”
Domeinleider NT1:
“Vooral de mindset van de docenten
moeten we bij zien te stellen. De kunst

is om als docent de regie uit handen
te geven en de leerlingen het
vertrouwen te geven dat zij hun eigen
leerproces vorm kunnen geven.”
Domeinleider TC2:
“Er moet zelf meer initiatief genomen
worden door de docenten. Een
gedeeld
begrip
van
formatief
evalueren moet gaan bestaan – niet
alleen onder docenten, maar ook
onder de leerlingen. Ook zelfreflectie
moet groeien en op dit moment
verschilt het beeld van formatief
evalueren bij zowel docent als leerling.
Leerlingen moeten er – met behulp
van de docent – de waarde van gaan
inzien.”
Domeinleider NT2:
“Door het PTO en PTA moet er een
doorlopende leerlijn komen, hiervoor
is er een gezamenlijke visie en
structurele
inzet
van
formatief
evalueren nodig. Sommige collega’s
werken nog te klassikaal.”
Domeinleider MM1:
“Voorlopig niets. We hebben onszelf
haalbare doelen gesteld en voor de
rest zijn we aan het uitproberen wat
we wel en niet vinden werken.”
Domeinleider TC3:
“Er moet meer gericht ingezet worden
op scholing, zodat wij aan onze
doorlopende
leerlijn
formatief
evalueren kunnen werken. Iedere
docent moet dezelfde basis hebben.”
Domeinleider MM1:
Geen gesprek.
●

Wie stuurt ons bij als blijkt dat wij
onze doelen niet behalen?
Domeinleider MM3:

49

“In principe is dat Bernadette [de
collegedirecteur, red.]. Bij ons in de
sectie heeft iedereen eigenaarschap
over een deel van het vak,
bijvoorbeeld het keuzevak, BSM of de
vakoverstijgende
projecten.
De
ervaring leert dat dit eigenaarschap
niet altijd vanzelfsprekend is en dan
ben ik degene die de collega’s daarop
weer aanspreekt.”
Domeinleider MM4:
“In principe is de domeinleider het
aanspreekpunt en die wordt weer
aangesproken op de cijfers door de
collegedirecteur.”
Domeinleider TC1:
“Dat is de schoolleiding.”
Domeinleider NT1:
“De schoolleiding spreekt mij aan op
wat er gebeurt binnen ons domein.
Collega Anneke de Bakker is teacher
leader en doet al veel met formatief
evalueren. We kunnen haar veel
vragen over het onderwerp.”
Domeinleider TC2:
“Op dit moment doe ik dit zelf omdat
ik het domeinplan heb gemaakt en de
vergaderingen inplan. In de toekomst
zie ik hierin een taak voor de teacher
leaders. Dit zijn twee docenten die een
gedeelde taak gaan krijgen om zowel
in onder- als bovenbouw zicht te
hebben op formatief evalueren. Een
ander aanspreekpunt zijn jullie,
aangezien jullie volop in de materie
zitten.”
Domeinleider NT2:
“Dat doen Henriette, de teacher leader,
en ikzelf. Henriette komt volgend jaar
volledig over naar het Norbertus
Gertrudis Lyceum zodat zij haar taak
helemaal kan gaan uitvoeren.”

Domeinleider MM1:
“Als het gaat om dit onderwerp, dan is
dat de teacher leader van ons domein.
Als vind ik die naam niet helemaal
passend.
Het
zou
een
conceptaanjager
moeten
zijn.
Uiteraard stuur ik collega’s binnen het
domein verder aan en ik leg
verantwoording af tegenover de
directie.”

Domeinleider NT2:
“Ja, het komt tot
domeinplan.”
Domeinleider MM1:
“Het
domeinplan
schoolplan.”

Domeinleider MM1:
Geen gesprek.
Komen onze doelen overeen met het
schoolplan?
Domeinleider MM3:
“We hebben een domeinplan op
papier en daarvan is de schoolleiding
op de hoogte. Het staat vast dat we
ook cijfers moeten geven, dus doen
we dat.”
Domeinleider MM4:
“Het domeinplan staat op papier en
de schoolleiding heeft dit plan ook.”
Domeinleider TC1:
“Ja, want we hebben formatief
evalueren
opgenomen
in
het
domeinplan
en
daar
is
de
schoolleiding van op de hoogte.”
Domeinleider NT1:
“In ons domeinplan is de werkwijze
opgenomen en we proberen die nu in
kleine stapjes door te voeren.”
Domeinleider TC2:
“Daar wordt wel naar gestreefd, vooral
middels het opgestelde domeinplan.”
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is

in

het

conform

Domeinleider TC3:
“Ja, we experimenteren in lijn met de
visie. Men is er doorlopend mee bezig.
Als een leerling een verkeerd
antwoord geeft spelen we daar
mondeling consequent op in. Er wordt
ook digitaal formatief getoetst aan
eind van ieder hoofdstuk. De
chromebook wordt daarbij veelvuldig
ingezet. Er is kennisdeling omtrent
wrts, quizlet, socrative, etcetera.”

Domeinleider TC3:
“In eerste instantie de schoolleiding,
maar eigenlijk stuurt iedereen elkaar
constant bij.”

●

uiting

Domeinleider MM1:
Geen gesprek.
●

Is ons domein voldoende geschoold
als
het
gaat
om
formatief
lesgeven/formatief toetsen?
Domeinleider MM3:
“We hebben heel veel zelf uitgezocht
via de SLO, zo hebben we ook zelf one
rubrics
vormgegeven
en
door
ervaringen in de praktijk weer
aangepast. We zijn al heel lang met
het onderwerp bezig en zitten nu in de
afrondende fase. Wat ik wel merk is
dat collega’s toch nog onvoldoende
kennis hebben van de theorie die
eraan ten grondslag ligt. De diepgang
ontbreekt en die heb je wel nodig als
je
tegenover
leerlingen
wil
verantwoorden waarom je kiest voor
een bepaalde aanpak.”
Domeinleider MM4:
“Nee, we zijn onvoldoende geschoold.
Dat blijkt alleen al uit het feit dat er
zoveel spraakverwarring is rondom de
begrippen.”

●
Domeinleider TC1:
“Volgens mij moeten we en masse op
cursus! Vooral het toetsniveau en het
maken van toetsen moeten we leren.
We zijn wel voorbereid en de ambitie
is er , maar de werkdruk maakt dat
zaken anders uitpakken. Ik denk dat
collega’s elkaar ook uit zichzelf
feedback moeten durven geven; je
moet als vakcollega’s onderling
pro-actief durven zijn.”
Domeinleider NT1:
“Ik denk van niet.”
Domeinleider TC2:
“Nee, we zijn niet voldoende
geschoold. Er worden alleen best
practices gedeeld.”
Domeinleider NT2:
“Ik denk dat het vooral van belang is
dat we onderling expertise blijven
uitwisselen. Iedereen is weer ergens
anders goed in of juist van op de
hoogte. Scholing is denk ik vooral
nodig om uniformiteit in de begrippen
en terminologie te krijgen.”
Domeinleider MM1:
“Nee, de meesten van ons zijn op de
lerarenopleiding
geschoold
om
klassikaal, frontaal les te geven en
volgens mijn durven maar weinig
mensen te zeggen dat omschakelen
moeilijk is.”
Domeinleider TC3:
“Nee.”
Domeinleider MM1:
Geen gesprek.

Is er aanvullende ondersteuning nodig
om
formatief
lesgeven
te
implementeren?
Domeinleider MM3:
“We zouden graag zien dat er per
sectie een iemand verantwoordelijk
wordt voor het gedeelte formatief
evalueren. Niet per domein, want het
gaat bij deze manier van werken ook
om de vakinhoud. Ik zie verder
meerwaarde in scholing. In een
kaderdocument zou ik zeker ook het
werk van andere collega’s opnemen.
Er wordt in de school meer onderzoek
gedaan en herkenning verhoogt denk
ik de interesse en verlaagt de
drempels.”
Domeinleider MM4:
“Ik vind zelf dat er feedback zou
moeten komen op wat we nu allemaal
aan het doen zijn met formatief
evalueren in de school. Ik vind ook dat
er eenduidige definiëring moet zijn. Ik
denk dat collega’s de haalbaarheid en
de noodzaak moeten ervaren van
formatief evalueren. Dan gaat een en
ander voor iedereen leven.”
Domeinleider TC1:
“Binnen ons domein lopen we tegen
het
probleem
aan
dat
de
klassengrootte het individualiseren
van het onderwijs juist erg lastig
maakt. We geven in Nederland heel
veel lessen en binnen de vakkentabel
hier op school zie je ook heel veel
verschillende leerlingen. Je relatie met
een leerling bepaalt je succes volgens
mij en nu geef je met vakoverstijgende
projecten
en
vvv-lessen
erg
versnipperd les. “
Domeinleider NT1:
“Ik zou graag wat meer praktische
ondersteuning krijgen, ook met ICT.
Als er iets op een computer niet werkt,
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dan frustreert dat bij leerlingen. Ik zou
graag een programma hebben waarbij
je de voortgang en het pad door de
opgaven kunt weergeven zoals wij dat
toepassen in de lessen. Nu maken we
zelf kleurenschema’s. Verder blijken
de leerlingen veel moeite te hebben
met de zelfreflectie. Die is nodig om
het juiste pad te doorlopen door de
opgaven. “
Domeinleider TC2:
“Om
formatief
lesgeven
te
implementeren moeten er volgend
schooljaar meer good practices
gedeeld
worden,
liefst
via
verscheidene workshops. We willen
graag meer handvatten en inzichten
verkrijgen om het echt een plek te
geven in het onderwijs.”
Domeinleider NT2:
“Op dit moment moeten we vooral het
maken van doorlopende leerlijnen
vasthouden. Ik zie dat sommige
collega’s al erg gevorderd zijn in hun
formatieve toetsen, bijvoorbeeld door
middel gepersonaliseerde leerwegen
door de lesstof heen, terwijl anderen
nog vooral klassikaal lesgeven. Ik denk
dat er vooral behoefte is aan inzicht
om werkwijzen in te zetten en toe te
passen. Het voorbereiden van zo’n
gepersonaliseerd
traject
kost
bijvoorbeeld erg veel tijd. Hoe ga je
daar mee om?
Domeinleider MM1:
“We zijn binnen mijn domein toe aan
ondersteuning
of
verdere
informatievoorziening als het gaat om
vragen als ‘wat werkt wel en niet in de
klas?, hoe stel je opdrachten op?, wat
neem je in? wat kijk je na?’ Verder
denk ik dat het belangrijk is om ook
leerlingen te leren wat het nut is van
formatief
toetsen.
Je
moet
verantwoord uit kunnen leggen wat je
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aan het doen bent en dat je niet
zomaar toetst zonder dat er iets vanaf
hangt. Ze kijken nu toch vooral naar
cijfers. Hoe ga je daar mee om?”
Domeinleider TC3:
“Meer en diepgaandere scholing, good
practices en bezoek afleggen bij
scholen die reeds langer hiermee
bezig zijn, zouden een goed begin
zijn.”
Domeinleider MM1:
Geen gesprek.

vormen van toetsen en dat dit regulerend
werkt op het totaal aantal toetsen. We
zullen dit gaan volgen en zo nodig het
gesprek met de sectie hierover aangaan.

BIJLAGE 4

Proefwerken kunnen een wegingsfactor
hebben van 1, 2, 3 of 4. De berekening

Richtlijnen voor toetsing

van de rapportcijfers is gebaseerd op het

Op het Norbertus Gertrudis Lyceum gaat

gewogen gemiddelde van alle tot dan toe

gewerkt worden met 4 perioden en 4

behaalde cijfers, op 1 decimaal.

toetsweken. Zie ook de jaarplanning.
VAKLES:
Een vak dat 2u of meer heeft mag

In elk geval worden summatieve toetsen

maximaal

jaar

en formatieve toetsen afgenomen. Van

afnemen (minder kan altijd) , waarvan 4

belang is dat er een goed evenwicht is.

proefwerken in de toetsweken gepland

Secties kunnen uitleggen waarom ze de

moeten

4

toetsen geven die ze geven. In de toetsen

proefwerken worden via het systeem van

van de vaklessen moeten de kerndoelen

synchrone proefwerken afgenomen, dat

herkenbaar zijn en getoetst worden. Voor

wil zeggen dat ze tijdens een lesuur voor

één vak worden per niveau dezelfde

alle

worden

toetsen afgenomen . Secties kunnen zelf

afgenomen ( svp niet allemaal in week 4

kiezen welke toetsvormen ze gebruiken.

gaan zitten omdat de leerlingen dan

(cognitieve

toets

overbelast raken!!) . Een 1-uursvak mag

verslag

werkstuk/uitwerking

op

andere vorm ). Uiteraard moeten deze

8

proefwerken

worden.

klassen

jaarbasis

De

per

overige

tegelijkertijd

maximaal

6

toetsen

/

practicumtoets

een vak vrij om formatieve toetsen,

kennis/vaardigheden.

praktische

schriftelijke

kunnen verschillend zijn. Wel is het van

overhoringen in te plannen. Hiervoor zijn

belang dat alle leerlingen van hetzelfde

geen ‘maximum aantallen’ vastgelegd, wel

jaar en dezelfde opleiding voor hetzelfde

moeten

vak dezelfde toets krijgt.

ze

vermeld

worden

in

de

studiewijzer. We gaan er van uit dat
vakken heel bewust omgaan met alle
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te

casus/

passen

of

de

/

afnemen. Naast de proefwerken staat het
opdrachten

bij

/

De

toetsen

toetsvormen

De vragen van een toets zijn altijd
ingedeeld naar een OBIT / RTTI niveau. Na
het afnemen van de toets kan de docent
vaststellen wat de score is van de leerling
op de OB-vragen en op de IT-vragen,
zodanig dat de leerling gerichte feedback
krijgt. Deze scores kunnen met ouders en
leerlingen

besproken

formatieve

toetsen

worden.

kunnen

door

De

BIJLAGE 5

de

Fase 1 – ontwikkelen van
gezamenlijke visie schoolbreed

docent of door de leerling zelf worden
nagekeken.

Deze

toets

geeft

goede

feedback over waar de leerling staat, wat
hij al wel beheerst en wat nog niet,
opleveren voor zowel de leerling als voor
de docent.

een

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

54

toetsing. Denk hierbij aan het opzetten
van rubrics of het inzetten van apps en
andere digitale leermiddelen.
Als eenmaal schoolbreed vaststaat wat
formatief toetsen is, zal het toetsbeleid
van het Norbertus Gertrudis Lyceum
herzien moeten worden: ieder leerjaar
dient een eigen PTA te krijgen. Hoeveel
toetsen,
so’s,
po’s,
presentaties,
overhoringen et cetera er maximaal per
jaar gegeven gaan worden zal moeten
worden afgesproken. Ook de wegingen
van die toetsen moeten vastgesteld
worden. Wat ons betreft wordt er
maximaal 8 keer per jaar een cijfer
gegeven en wegen deze 1 of 2 keer mee:
weging 1 voor een so en weging 2 voor
een eindtoets. Andere toetsmomenten
kunnen formatief (en dus onbeperkt) zijn,
maar moeten wel in Magister en op het
rapport verschijnen. De voortgang en
reflectie (leerdoelen; rubrics; opdrachten
en dergelijke) van leerlingen dient
zichtbaar en vindbaar gemaakt te zijn
(bijvoorbeeld op Magister of Simulise).
Dat er geen concreet cijfer voor gegeven
wordt, betekent niet dat het niet meetelt
voor de overgang en niveaubepaling:
school, ouders en leerlingen moeten
daarvan doordrongen worden (zie punt
4). Formatief toetsen is onderdeel van de
21e eeuwse vaardigheden die de overheid
heeft opgesteld.
De volgende aanbeveling betreft scholing:
uit meerdere aangehaalde onderzoeken
blijkt dat er binnen een school draagvlak
moet zijn als men een verandering
teweeg wilt brengen. Om de toetswijze
een permanente plek binnen school te
geven, moet er zowel op meso- als
microniveau
een
professionele
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leergemeenschap
(PLG)
gecreëerd
worden. In de ideale situatie zit een
bevlogen docent uit iedere sectie in deze
leergemeenschap. Dit lid zal dan de
schoolbrede visie binnen de sectie
implementeren. Gezamenlijke scholing
ligt hieraan ten grondslag.
Niet alleen de docenten moeten
overtuigd worden, er zal ook voor een
cultuurverandering bij de leerling (en
ouders) gezorgd moeten worden. Dit
kunnen we alleen bereiken als alle
neuzen dezelfde kant op staan en iedere
docent weet waarom hij deze wijze van
lesgeven en toetsen hanteert. Ouders
worden
idealiter
ook
via
een
informatieavond op de hoogte gebracht
waarin de noodzaak voor formatief
toetsen wordt aangehaald.
Het
nieuwe
toetsbeleid
en
de
opbrengsten van de scholing zullen
binnen de secties gebracht worden,
waarna
zij
hun
curriculum
en
studiewijzers kunnen herzien. Niet alleen
qua format, maar ook wat betreft het
aantal toetsmomenten. Er zal zeer kritisch
naar het eigen curriculum gekeken
moeten worden.
Per onderdeel in het curriculum moet er
volgens Van den Akker (2017) gekeken
worden
naar
leerdoelen,
inhoud,
leeractiviteit, docentrollen, bronnen en
materialen, leeromgeving, tijd en toetsing
vanuit de gezamenlijke visie van formatief
toetsen. Het curriculaire spinnenweb
dient dus opnieuw ingevuld te worden
(zie pagina 11).
Hierbij
ondersteunend
en
nauw
samenhangend is het schema van
Stiggins (2009). Hij stelde een aantal

condities
vast
voor
leraren
en
schoolleiders voor formatieve toetsen
gekoppeld aan de vragen: Waarom
toetsen? Wat toetsen? Hoe toetsen? Hoe
communiceren?
Hoe
leerlingen
betrekken? Wanneer een docent voldoet
aan die condities, is deze volgens Stiggins
toetsbekwaam. Deze toetsbekwaamheid
van de docent in een ‘must’ als het gaat
om formatieve toetsing.
Integriteit (Hayward en Spencer, 2010) is
essentieel
voor
een
duurzame
implementatie van formatief toetsen in
beleid en praktijk. Onderwijskundige en
persoonlijke/professionele
integriteit
kunnen worden gezien als een bijzondere
invulling van toetsbekwaamheid.
Onderwijskundige integriteit
Het werken met formatieve toetsen leidt
bij leraren tot het meer bewaken van
begrip
bij
leerlingen,
verhoogde
betrokkenheid
om
leerlingen
te
ondersteunen bij hun leren en het
loslaten van het “moeten‘ uitvoeren van
allerlei taken. Het gebruik van formatief
toetsen
versterkt
bovendien
het
zelfvertrouwen van leerlingen en hun
motivatie om met taken bezig te zijn.
Persoonlijke en professionele integriteit
Dit is de impact van formatief toetsen op
het handelen als leraar en de
betrokkenheid en invloed op het
onderwijzen.
Onderwijskundige
en
persoonlijke en professionele integriteit
vereisen een diep begrip van de doelen
van formatief toetsen.
Fase 2 – het concreet inrichten van een
formatieve lessenreeks
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In fase 1 is de theorie en het school- plus
sectiebeleid vastgelegd, in fase 2 begint
de uitvoering van de praktijk, namelijk het
inrichten van de lessen. Deze fase is
vooral gericht op de docent – die
inmiddels toetsbekwaam is en zijn of haar
lessen gaat inrichten – en de leerling – die
eigenaar wordt van zijn of haar
leesproces –.
Nadat de lesstof en vaardigheden
bepaald zijn, komt volgens Gulikers en
Baartman het grootste struikelblok:
implementatie van formatieve toetsing in
de
klas.
De
lescyclus
van
de
onderzoeksters plus de strategieën van
Wiliam en Leahy bieden daarvoor het
ideale startpunt. Het beheersen van deze
inzichten zorgt er namelijk voor dat
iedere docent met formatief toetsen kan
beginnen en ook weet wat de leerling in
welke fase moet doen.
Zoals
besproken
behoeven
drie
kernprocessen van formatief toetsen op
het Lyceum meer aandacht: het
vaststellen van leerdoelen met of zonder
de leerling, vaststellen waar de leerling
staat en bepalen welke stap de leerling
moet zetten aan de hand van een
persoonlijke leerweg. Differentiatie en
oefenen
met
lastige,
zelfgekozen
vaardigheden bleek op het Lyceum
onderbelicht: ook dit vormt een zeer
belangrijk aandachtspunt voor ons
nieuwe onderwijs.
Scholing is dus wederom noodzakelijk,
ook deels gericht op vakdidactiek. Een
docent moet weten hoe 1) kennis en
inhoud te structureren voor het onderwijs
van leerlingen, 2) kennis over de
(mis)concepties
die
leerlingen

tegenkomen tijdens het leren te
gebruiken,
en
3)
kennis
van
onderwijsstrategieën aan te wenden in
specifieke leersituaties.
Fase 3 - instrumenten voor in de les
Als duidelijk is welke rollen docent en
leerling aannemen in de lessencyclus van
formatief toetsen, is het van belang de
instrumenten te kiezen waarmee de
cyclus doorlopen wordt. In bijlage 2 een
overzicht van digitale middelen en in tabel
11 zeer summier wat werkvormen per
fase. Een doorleefd begrip van formatief
toetsen is nodig om de werkvormen van
formatieve toetsing in te zetten. De
volgende elementen raden wij binnen de
les aan:
● Feedback geven;
Onmiddellijke feedback is het meest
ideaal, omdat er dan meteen interactie is.
Een afwisseling van docentfeedback,
peerfeedback en self-assessment raden
wij aan. Ook hierbij kunnen geschreven
en digitale bronnen gebruikt worden.
●

Vragen stellen en reacties
uitlokken;

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

●

Toetsdialogen

via reflectieve

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

Self-

en peerassessment;

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

●

Beoordelingsrubrieken;

Een rubric[1] laat voor een leerling heel
mooi de groei zien die nog doorgemaakt
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moet worden. Een docent kan een rubric
invullen; maar een leerling zelf ook (peeren self-assessment). Wederom: het is niet
enkel een instrument, er moet wat met de
uitkomst gedaan worden.
evalueren van een
summatieve toets.
Bewaak de eisen van formatieve toetsing:
beoordeel deze niet met een cijfer.
Wanneer er een summatieve toets
gegeven wordt, is het zeer raadzaam om
naderhand deze toets formatief te
evalueren. Dit kan bijvoorbeeld via de
feedbackwijzers van bureau ICE[2].
●

Formatief

Fase 4 en 5 - Reflecteren op en
aanpassen van de les
Lesgeven betekent reflecteren op het
eigen handelen en constant vragen
blijven stellen: wat moet ik als docent nog
uitleggen cq. anders aanbieden? Wat
moet een specifieke leerling doen om zijn
leerdoelen te behalen? En wil die leerling
dat überhaupt wel? Hoe motiveer ik
onwillenden? Een moeilijke fase en uit de
literatuur blijkt dan ook dat deze fase het
vaakst wordt gemist door docenten. Zo
ook op het Norbertus Gertrudis Lyceum
blijkt uit onze enquête.
Docentgedragingen zijn vooral gericht op
klassikale “reteach” (opnieuw vertellen)
en “pacing” (versnellen of vertragen). Het
onderwijs dat onze docenten geven is zo
vooral
nog
docenten
niet
leerlinggestuurd is. Docenten op het
Lyceum dienen flexibel didactisch te
worden: zo kunnen ze misconcepties en
zwaktes plus sterktes van individuele
leerlingen herkennen en het onderwijs
daarop aanpassen.
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