
Eveline Busch en Marije Heijdenrijk

Niet prestaties tellen, 

maar vooruitgang!
over Formatieve Assessment



Marije Heijdenrijk               Eveline Busch

Ronde 1: 11.30 – 12.45

Ronde 2: 13.15 – 14.30



©



©

Henk: Ik heb mijn hond geleerd hoe hij kan fluiten.

Ton: Laat maar horen dan.

Henk: Hij kan niet fluiten.

Ton: Ik dacht dat je zei dat je het hem had geleerd.

Henk: Dat klopt, maar hij heeft het niet onder de knie

gekregen.



Doel

Inzien dat FA een grote impact heeft op het leren 
en dat leraren dit onderwijsmiddel  effectiever en 
bewuster in kunnen zetten  tijdens de les.

Succescriteria
₋ enkele kenmerken van FA kunnen benoemen

₋ weten wanneer je  FA strategieën het beste in kunt zetten

₋ weten wie de informatie kan verstrekken

₋ weten hoe je dit kan doen; je kan enkele strategieën en 
bijbehorende tools benoemen 
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Formatieve assessment
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Summatief Formatief 



Formatieve assessment

• is gericht op de ontwikkeling: wat is goed en 

hoe kun je het nog beter maken? 

• vindt plaats in de interactie tussen leerling 

en leraar wanneer leerlingen feedback 

krijgen op hun leerproces,  in gesprekken 

met mede-leerlingen (peer-assessment), en 

via reflectie op het onderwijsleerproces en 

de leeropbrengsten door de leerling zelf 

(self-assessment). ©
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Formatieve assessment

Waar ga ik heen? Hoe sta ik 
ervoor?

Wat is de 
volgende stap?

Feed up
Feed 
back

Feed 
forward

Reflectie op doelen en 
succescriteria

Leren is zichtbaar en 
bespreekbaar

Weten hoe je het 
leren kunt verbeteren

m.b.v. de leraar, de medeleerling en de leerling zelf

Veilige leercultuur (alle leerlingen betrokken)



Kenmerken formatieve assessment

₋ gericht op de ontwikkeling

₋ interactie

₋ leerkracht-klasgenoot-zelf

₋ tijdens 

₋ data
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Effect op het leren Aantal onderzoeken Effect-

grootte

Jezelf op voorhand een cijfer 

geven/verwachtingen van 

leerlingen

209 1.44

Formatieve assessment geven 30 0.90

Lesson study 402 0.88

Klassengesprek 42 0.82

Feedback 1310 0.75

Relatie leraar-leerling 229 0.72

Metacognitieve vaardigheden 63 0.69

Uit: De impact van leren zichtbaar maken - Hattie 2014



Dagelijks meest voorkomende educatieve 

beslissing van leraren

'moet ik het nog een keer uitleggen of 

kan ik verder' 

Waar baseer je deze beslissing op?
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Mindset
Fixed mindset (prestatiegericht) Growth mindset (leergericht)

Intelligentie is een vaststaand 

gegeven.

Ik moet slim overkomen

Intelligentie kan groter worden.

Ik wil meer leren!

Vermijdt uitdagingen Grijpt uitdagingen met beide handen 

aan

Geeft snel op Zet door bij tegenslagen

Je inzetten heeft geen zin Je inzetten is dé manier

Negeert nuttige kritiek Leert van kritiek

Komt waarschijnlijk vroeg tot 

stilstand en haalt niet alles uit 

zichzelf

Bereikt een steeds hoger 

prestatieniveau©
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Succesvol leren betekent…

• Concentreren

• Niet opgeven

• Coöperatief leren

• Nieuwsgierig zijn

• Proberen

• Je fantasie gebruiken

• Jezelf blijven verbeteren

• Genieten van het leren©



Bedankt voor uw aandacht.

Bazalt maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met 

Marije Heijdenrijk mheijdenrijk@bazalt.nl

Eveline Busch ebusch@bazalt.nl

mailto:mheijdenrijk@bazalt.nl
mailto:ebusch@bazalt.nl

