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Inleiding
Dit boek hebben we geschreven om leraren te helpen hun onderwijs te verbeteren met
formatieve-assessmenttechnieken.
Eerder schreef Dylan Wiliam het boek Embedded Formative Assessment (in het Nederlands
uitgebracht als Cijfers geven werkt niet1). Daarin wordt allerlei onderzoek aangehaald waaruit blijkt dat formatieve assessment in de klas een krachtig middel is om het onderwijs te
verbeteren. Sterker nog, voor zover we weten, komt geen enkele andere aanpak in de
buurt. Hoewel dat boek een aantal beproefde technieken beschrijft om formatieve assessment in te voeren, biedt het vooral een analyse van het onderzoek naar feedback en andere
aspecten van formatieve assessment. Met andere woorden, Embedded Formative Assessment breekt een lans voor het 'waarom' en het 'wat' van formatieve assessment, en geeft
tips om ermee te beginnen.
In dit boek richten we ons meer op de praktische kant van het invoeren en borgen van
formatieve assessment in je klas. Misschien heb je het voorgaande boek gelezen en ben
je op zoek naar meer praktische technieken die je kunt gebruiken. In dit boek hebben we
de technieken niet alleen opgesomd, maar zetten we vergelijkbare technieken bij elkaar
en laten we de parallellen zien. Daardoor kun je ze gemakkelijker aanpassen voor gebruik
in je eigen lessen. Wellicht heb je het voorgaande boek niet gelezen, maar ben je overtuigd
geraakt van het nut van formatieve assessment en wil je gewoon aan de slag. Als je wilt
weten wat formatieve assessment ook alweer is, vind je een samenvatting in dit boek.
Voordat we in dit boek ingaan op de vijf belangrijkste strategieën van formatieve assessment, bespreken we eerst je professionele ontwikkeling in meer algemene zin. Het is zinnig
om zicht te hebben op de uitdagingen die je tegenkomt bij het veranderen van je manier
van lesgeven, voordat je kiest welke technieken je daarbij wilt gebruiken.
We hopen dat dit boek de structuur biedt om de voor jou passende stappen te zetten, je
leerlingen bij hun eigen leerproces te betrekken en hun prestaties te verbeteren. Het kan
handig zijn om stiften of plakbriefjes te gebruiken om de technieken die je tegenkomt te
markeren. Je kunt bijvoorbeeld groen gebruiken voor 'deze techniek gebruik ik al', geel
voor 'ik ga deze techniek uitproberen' en roze voor 'deze techniek ga ik niet inzetten'.
We nodigen je van harte uit om dit boek vol te schrijven op een manier die voor jou werkt.
Voordat je begint, kun je op pagina invullen welke formatieve-assessmenttechnieken je al
gebruikt. Ook kun je je leerlingen vragen om de enquête ‘Reflectie op het leerproces’ of de
enquête ‘Feedback over de leraar’ (allebei achterin dit boek) te laten invullen, zodat je een
nulpunt hebt om je onderwijs over een maand of zes mee te vergelijken.
Dylan Wiliam en Siobhán Leahy
1

Cijfers geven werkt niet, Dylan Wiliam, Didactief 2013.
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DE TECHNIEKEN DIE IK REGELMATIG GEBRUIK
Hier kun je invullen welke technieken je al regelmatig gebruikt om onderstaande vijf
strategieën in de praktijk te brengen. Als je dit boek uit hebt en allerlei technieken hebt
geprobeerd, kun je dit lijstje vergelijken met de technieken die je dan toepast.

Leerdoelen en succescriteria duidelijk maken, delen en begrijpen

Bewijs verzamelen van de leerresultaten

Feedback geven die het leerproces stimuleert

Leerlingen activeren als leerbron voor elkaar

Leerlingen stimuleren om eigenaar van hun leerproces te zijn

Andere technieken
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Formatieve assessment

Waarom iedere leraar prioriteit zou
moeten geven aan formatieve
assessment
De term formative assessment is al bijna vijftig jaar in gebruik, maar over de betekenis bestaat nog steeds geen consensus. Sommige mensen hebben voorgesteld om het voortaan
te hebben over assessment for learning (Broadfoot et al., 1999), maar dat verschuift het
probleem alleen maar – alsof je de bobbel in een vloerkleed platstampt om daarna te ontdekken dat hij ergens anders weer opduikt. Anderen wilden dat ‘formatieve assessment’
alleen wordt gebruikt voor de educatieve praktijken waarvan zij zelf voorstander zijn –
waarbij ze proberen formatieve assessment gelijk te schakelen met goed assessment.
Wij denken dat het niet zinvol is om de term formatieve assessment op een beperkende
manier te definiëren. Iedereen gebruikt de term zoals het hem uitkomt en zal dat ook
blijven doen. Wie toetsen wil verkopen kan die toetsen beschrijven als formatieve assessments, en wie de voortgang van leerlingen wil monitoren met gewone toetsen kan dat
ook formatieve assessment noemen.
Het heeft wél zin om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen de term formatieve
assessment gebruiken, zodat we ons niet langer druk maken over de vraag of een assessment formatief is, maar over de vraag: helpt het onze leerlingen om beter te leren?
Er is één onderwerp dat niet ter discussie staat en dat is of formatieve assessment een
proces of een ‘ding’ is. Veel mensen spreken over formatieve assessment in het meervoud
(dus formatieve assessments), maar dat is onlogisch, want eenzelfde assessment kan
formatief of summatief gebruikt worden. Wanneer een leraar bijvoorbeeld een aantal
oefentoetsen geeft om de klas voor te bereiden op een landelijk examen en de toetsen
daarna nakijkt, weet hij welke leerlingen de stof geleerd hebben en welke niet. Als de cijfers
daarna op een cijferlijst terechtkomen en er verder niets mee gebeurt, werkt de toets
summatief.
Het is op zich geen probleem als toetsen alleen een summatief doel dienen. Er is veel
onderzoek dat aantoont dat regelmatig toetsen de prestaties van leerlingen verhoogt
doordat ze beter worden in het opdiepen van zaken uit hun geheugen (Brown, Roediger
& McDaniel, 2014). Het verkleint bovendien hun toetsangst (zie bijvoorbeeld Agarwal,
D’Antonio, Roediger, McDermott & McDaniel, 2014).
Als de leraar het hierbij zou laten, is het niet logisch om het proces formatief te noemen,
zelfs al is de activiteit op zich waardevol. Leerlingen leren misschien meer dankzij de proeftoetsen, maar het resultaat van de assessment is niet vormend voor hun leerproces (sterker
nog, de voordelen van proeftoetsen treden ook op als leerlingen er geen cijfer voor
krijgen).
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Maar de leraar ziet aan de toetsresultaten mogelijk ook welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Daardoor kan hij de leerlingen helpen die dat nodig hebben. Doordat
de leraar zijn tijd zo beter kan indelen, beïnvloeden de toetsresultaten indirect het leerproces van de leerlingen. Sterker nog, als de leraar aan de fouten kan zien dat een leerling
een bepaald onderdeel niet begrijpt, kunnen de toetsen helpen bij het geven van specifieke feedback. De leraar merkt bijvoorbeeld op dat een leerling bij het aftrekken met grote
getallen steeds het laagste cijfer van het hoogste cijfer heeft afgetrokken, ongeacht of dat
cijfer onderdeel is van het getal waarvan wordt afgetrokken of van het getal dat afgetrokken wordt:
9 2 1
- 5 7 3
4 5 2
Dit geeft de leraar een duidelijk handvat om de leerling tips te geven waarmee hij zijn werk
kan verbeteren. Anders gezegd: dezelfde assessment heeft nu een summatief doel (de
leraar ontdekt hoe goed de leerling is in rekenen) én een formatief doel (de leraar weet
wat de volgende stap is).
Daarom heeft het volgens ons geen zin om ‘formatieve assessment’ in het meervoud te
zetten. Iedere assessment kan formatief of summatief zijn. Sommige assessments zijn
geschikter voor een formatieve rol, andere voor een summatieve rol. Uiteindelijk heeft het
onderscheid tussen formatief en summatief vooral zin als het wordt toegepast op het bewijs voor leren dat wordt gegenereerd en het gebruik dat van dat bewijs wordt gemaakt.

DEFINITIE
Er bestaan allerlei definities van formatieve assessment en assessment for learning (zie voor
een redelijk uitgebreid overzicht Wiliam, 2011b). De definities die de diverse auteurs
gebruiken, lopen vooral op de volgende vier punten uiteen:
1. de tijd die verstrijkt tussen het genereren van het bewijs en de impact van het
bewijs op de lessen;
2. of het ertoe doet of de leerlingen die het bewijs hebben geleverd ook profiteren
van het proces;
3. of leerlingen actief betrokken moeten worden bij het proces;
4. of de assessment invloed heeft op de geplande activiteiten in de les.
We bespreken deze punten hieronder kort.
1. De tijd tussen het genereren van het bewijs en de impact ervan op de lessen
Scholen in de Verenigde Staten gebruiken vaak common formative assessments: leraren
maken samen assessments voor bepaalde leerdoelen en die assessments worden
daarna afgenomen bij alle leerlingen in een bepaald leerjaar en soms zelfs in het hele
schooldistrict. In Nederland is dit enigszins vergelijkbaar met de Cito-toetsen.
Als alle assessments zijn nagekeken, komen de leraren bij elkaar om de resultaten te
bespreken. Ze gaan na welke leerlingen niet de verwachte voortgang boeken en
beslissen welke stappen ze zullen zetten om te zorgen dat alle leerlingen de vereiste
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voortgang boeken. Dit proces verhoogt inderdaad de prestaties (Gallimore, Ermeling,
Saunders & Goldenberg, 2009; Saunders, Goldenberg & Gallimore, 2009), maar sommige auteurs vinden dat er te veel tijd zit tussen het genereren van het bewijs en de
reactie van de leraar.
2. Hebben de beoordeelde leerlingen er baat bij?
Volgens sommige auteurs moeten de leerlingen die het bewijs hebben geleverd zelf
profiteren van het resultaat, om van formatieve assessment te kunnen spreken. Met
andere woorden: als je als leraar iets leert in het eerste uur en dat vervolgens gebruikt
in eenzelfde les in het tweede uur, dan zou dat geen formatieve assessment zijn, omdat
de leerlingen die de output hebben geleverd (in het eerste uur) niet direct van het proces profiteren.
3. Moeten leerlingen actief betrokken worden bij het proces?
In de VS werken veel leraren met ‘exitkaarten’. Leerlingen krijgen een A5-kaartje waarop
ze een vraag beantwoorden. Dat kaartje leveren ze aan het eind van de les bij de leraar
in. Sommige leraren willen dat leerlingen hun naam op de achterkant van hun kaartje
schrijven, zodat de leraar feedback kan geven. Maar als het de bedoeling is om individuele feedback te geven, hadden de leerlingen hun antwoorden ook in een schrift kunnen schrijven. Andere leraren vragen juist geen namen, omdat zij hun focus leggen op
het leerproces van de klas als geheel. Deze leraren gebruiken de exitkaarten om te
bepalen waar ze de volgende les het beste mee kunnen beginnen. Sommige leraren
vinden het een probleem dat leerlingen zo geen individuele feedback krijgen. Anderen
vinden het voldoende dat de leraar informatie vraagt (en krijgt) om daarmee de
instructie te verbeteren. In hoofdstuk 4 gaan we hier dieper op in.
4. Moet het bewijs invloed hebben op de geplande les?
Volgens veel auteurs is de essentie van formatieve assessment dat de les op de een of
andere manier béter wordt door het verzamelde bewijs. Maar soms bevestigt het
verzamelde bewijs alleen dat de aanpak van de leraar de juiste was. Als de antwoorden
op de exitkaarten aangeven dat de leerlingen de lesstof begrepen hebben, kan de
leraar verdergaan. De beslissing om verder te gaan wordt dan gebaseerd op het verzamelde bewijs in plaats van op een globale indruk, of op de mededeling van leerlingen
dat ze het begrepen hebben (bijvoorbeeld door hun duim op te steken).
We zouden dit hele boek kunnen vullen met de voor- en nadelen van de verschillende
opvattingen over wat formatieve assessment is. Maar dat lijkt ons niet bijzonder vruchtbaar.
Wij denken dat we de discussie beter kunnen kortsluiten door te accepteren dat mensen
de term blijven gebruiken zoals het hun uitkomt, en door zelf een inclusieve in plaats van
een exclusieve definitie te hanteren. Daarom kiezen we voor de inclusieve definitie die
Black en Wiliam (2009) voorstellen, waarin ze assessment formatief noemen:
indien bewijs over de leerresultaten door leraren, leerlingen en hun klasgenoten wordt verzameld, geïnterpreteerd en gebruikt om beslissingen te
nemen over de vervolgstappen in het leerproces die beter zijn, of beter
onderbouwd zijn, dan de beslissingen die ze anders hadden genomen (p. 9).
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