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Vraag 

Wat is er uit onderzoek bekend over het effectief en efficiënt formatief beoordelen van verslagen van 
projectopdrachten?   

Kort antwoord 
Formatief toetsen wordt op verschillende manieren gedefinieerd, en op evenzovele verschillende manieren en 
doelen ingezet. Afhankelijk van de gebruikte methode heeft het effect op leeropbrengsten, schrijfvaardigheid, 
de motivatie, de houding en/of het zelfregulerend vermogen van studenten. Onderzoek laat zien dat formatief 
toetsen het meest effectief is (gedefinieerd als optimale opbrengst voor het leerproces van de studenten) als 
docenten een formatieve toetscyclus bestaande uit vijf fases geheel en vaker doorlopen. De fases zijn: 
verhelderen van doelen; ontlokken van studentreacties; analyseren en interpreteren van studentreacties; het 
communiceren met studenten over resultaten; en tot slot vervolgactiviteiten ondernemen. Er is geen 
onderzoek met uitspraken over efficiënt (gedefinieerd als minimale inzet door de docent) formatief 
beoordelen. 

Toelichting antwoord 

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen formatief en summatief toetsen (Dunn & Mulvenon, 2009; 
Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & Van der Vleuten, 2013). Summatief toetsen betekent – meestal als 
afronding van een leerproces - vaststellen of een leerling of student (vanaf nu student) voldoet aan vooraf 
gestelde eisen, einddoelen, kwalificaties of competenties. Toetsuitslagen worden gebruikt voor beslissingen 
over de selectie voor een vervolgopleiding of diplomering, zakken of slagen, wel of niet voldaan aan een 
opdracht. Formatieve toetsing is niet bedoeld om te selecteren of te verwijzen. 

In de literatuur over formatief toetsen zijn verschillende definities, afhankelijk van soort informatie dat de 
docent wil hebben of waar opleidingen naar op zoek zijn. Gebruikers willen informatie: over het leerproces, 
over het leerproduct, voor onderwijsbeslissingen, om te gebruiken voor leergesprekken met studenten opdat 
hun leerproces verbetert; of informatie die de motivatie en zelfregulatie van studenten vergroot. Een definitie 
waarin dit alles terugkomt is die van de Assessment Reform Group (2002 in Sluijsmans et al, 2013). ARG 
definieert formatief toetsen als het proces van het zoeken en interpreteren van bewijs dat studenten en 
docenten gebruiken om te bepalen 1) waar studenten staan in hun leren, 2) waar ze naar toe moeten en 3) 
hoe ze daar het beste naar toe kunnen werken. In die definitie lezen we dat formatief toetsen continu kan 
plaatsvinden tijdens het onderwijs en het leren en op veel verschillende manieren gedaan kan worden waarbij 
er altijd sprake is van interactie tussen docent en student (Wiliam, 2011; 2013). Docenten kunnen op de te 
onderscheiden fases in het leerproces reageren met 1) feedback; 2) feedup en 3) feedforward (Hattie & 
Timperley, 2007).    

De aandacht voor formatief toetsen is vooral de laatste jaren sterk gegroeid omdat steeds meer onderzoek 
laat zien dat (summatieve) toetsen die leiden tot een cijfer een negatieve invloed hebben op het leerproces 
van studenten (Baartman & Gulikers, 2014; Gulikers & Baartman, 2017; Hattie & Timperley, 2007; Wiliams, 
2013). Studenten zijn niet gemotiveerd verder te leren als er geen informatieve feedback is en de toetsing 
geen onderdeel is van het leerproces. Formatief toetsen lijkt een positief effect te hebben op het leerproces. 
Het is nog de vraag op welke wijze er het best formatief getoetst kan worden. 



 
 

 

 

In de voor dit rapport geformuleerde vraag gaat het om kenmerken van effectief en efficiënt toetsen. Met 
effectief wordt bedoeld: met optimale opbrengst voor het leerproces van de student. Met efficiënt wordt 
bedoeld: met minimale tijdsinvestering door de docent. Daar wordt achtereenvolgens op in gegaan. 

Kenmerken van effectief formatief toetsen 

Sluijsmans et al. (2013) hebben in een uitgebreide literatuurstudie geïnventariseerd wat de meest effectieve 
manier van formatief toetsen is. Zij stellen vast dat er op veel manieren  formatief getoetst wordt. Ze halen 
uit de onderzoeksliteratuur acht verschillende methodes die allemaal in een bepaalde mate bijdragen aan 
verbetering van het leerproces. Methodes die afzonderlijk maar ook gecombineerd als formatief toetsen 
worden ingezet zijn: 1) het geven van feedback, feedup en feedforward, 2) het effectief vragen stellen, 3) het 
organiseren van toetsdialogen, 4) het verzorgen van reflectieve lessen; 5) het organiseren van self-
assessments, 6) het organiseren van peer-assessments, 7) het werken met beoordelingsrubrieken en het 8) 
formatief gebruik van de summatieve toets. Uit de reviewstudie blijkt dat het succes van formatief toetsen 
onafhankelijk van de gebruikte methode voor een belangrijk deel in handen ligt van de kwaliteit van de docent 
en van een aantal condities op schoolniveau. Voor docenten gaat het om hun toetsbekwaamheid maar ook om 
hun vakdidactische en –inhoudelijke bekwaamheid. Op schoolniveau is het belangrijk dat er aandacht is voor 
professionalisering van docenten, voor het stimuleren van een onderzoekende houding naar de eigen toets 
praktijk en voor het creëren van een lerende organisatie (Sluijsmans, et al., 2013; zie ook Herman, 
Osmundson, Dai, Ringstaff, & Timms, 2015). 

Gulikers en Baartman (2017) hebben op basis van een literatuurstudie geïnventariseerd hoe effectieve 
formatieve toetspraktijken er in de klas uit zien en vooral gekeken naar wat docenten ‘doen’ als ze formatief 
aan het toetsen zijn. Een combinatie van de verschillende toetsmodellen die docenten gebruiken heeft geleid 
tot een door hen ontwikkelde formatieve toetscyclus. Docenten die deze cyclus goed en vaker doorlopen 
bereiken meer met het formatief toetsen. Bij studenten bereiken ze afhankelijk van de mate waarin ze de 
fases inzetten: kennisontwikkeling; beter schrijven; meer motivatie, een betere houding; verbetering van het 
leerproces als meer zelf-regulatie; en/of meer enthousiasme bij studenten en daardoor een betere sfeer in de 
klas. 

Deze vijf fasen binnen de toetscyclus zijn: 

1. Het verhelderen van doelen. Er zijn duidelijk omschreven doelen nodig om met studenten te kunnen 
communiceren over hun werkzaamheden zoals het maken van een opdracht. Belangrijk is dat doelen 
beschreven zijn in 'wat studenten moeten kennen of kunnen' en niet in 'wat studenten moeten doen'. 
Het benoemen van te realiseren doelen moet bij de start van de opdracht maar kan vaker tijdens een 
les of bespreking herhaald worden. 

2. Het ontlokken van studentreacties. Bij deze fase horen allerlei manieren die docenten gebruiken om 
reacties van studenten te ontlokken en te verzamelen. De docent gaat voortdurend met de student in 
gesprek over de opdracht en de wijze waarop de student daarmee aan het werk is. 

3. Het analyseren en interpreteren van studentreacties. Dit is de fase waarin de docent zelf het meest 
actief is. De docent bestudeert het werk van de student om meer informatie te krijgen over 
bijvoorbeeld misconcepties die leven bij studenten of informatie over onderdelen die studenten nog 
niet begrepen hebben. Bij het beoordelen van schriftelijk werk zoals opdrachten gaat het niet om de 
verzorging of de schrijfstel maar om meer zicht te krijgen op het begrip van de student: wat heeft de 
student al begrepen, wat nog niet. Juist dit vraagt van docenten veel vakkennis en inzicht in de te 
realiseren leerdoelen en de kennisontwikkeling in het vakgebied. 

4. Het communiceren over resultaten met studenten. Docenten moeten gerichte en adequate feedback 
geven. Ook daarvoor is vakkennis nodig en zicht op de kennisontwikkeling binnen het leergebied. 
Docenten kunnen in deze fase gebruik maken van rubrics, en daarnaast ook zelf- of peerassessment 
inzetten. 



 
 

 

 

5. Vervolgactiviteiten ondernemen. Dit betekent bijvoorbeeld de instructie aanpassen en/of studenten op 
een andere manier stimuleren. Voor docenten lijkt dit de moeilijkste fase van de formatief 
toetscyclus. Het is lastig om zomaar anders te handelen dan gewend. 

Wat de docenten zouden moeten ‘doen’ stemt overeen met de inhoud van de methodes die Sluijsmans et al. 
(2013) onderscheiden. Het grote voordeel van de studie van Gulikers en Baartman (2017) is dat ze het 
beschrijven in te verrichten handelingen. In de docenthandelingen vinden we ook de drie processen terug die 
Wiliams (2011; 2013) beschrijft. Het gaat steeds om het vaststellen van en communiceren over: waar 
studenten staan, waar ze naar toe moeten/willen, en hoe ze daar kunnen komen. De interactie die daarover 
tussen docenten en studenten moet plaatsvinden, is in de studie van Gulikers en Baartman eveneens 
geconcretiseerd. Daarmee is het een heel bruikbaar handvat voor de praktijk.     

Kenmerken van efficiënt formatief toetsen 

Efficiënt is voor dit rapport omschreven als ‘met minimale inzet door de docent’, impliciet gekoppeld aan 
optimale opbrengst voor de student. Er is geen onderzoek gevonden over de samenhang tussen de inzet in 
tijd van docenten en effectiviteit van formatief te toetsen. Zowel Sluijsmans et al. (2013) als Gulikers en 
Baartman (2017) stellen vast dat het succes en daarmee de opbrengst van formatief toetsen voor een 
belangrijk deel afhankelijk is van de kwaliteit van de docent; over de inzet van de docent wordt niet 
geschreven. Succesvol formatief toetsen vraagt vakinhoudelijk en -didactisch goed onderlegd zijn, kennis 
hebben over domein specifieke leerproblemen bij studenten en toetsdeskundig zijn. Daarnaast is het 
belangrijk dat docenten een onderzoekende houding hebben en er aandacht is voor professionalisering. 
Kneyber (in voorwoord Wiliams, 2013) beweert dat formatief toetsen voor de docent tijdwinst betekent. Of dat 
ook echt zo is, moet nog onderzocht worden. 

De aanleiding tot deze rapportage was de onvrede bij docenten die naar eigen beleving te veel tijd steken in 
het (formatief) beoordelen van verslagen van projectopdrachten terwijl studenten daar nauwelijks van lijken 
te leren. Kan dat niet effectiever (met meer opbrengst voor studenten) en efficiënter (met minder 
tijdsinvestering voor docenten)? In dit rapport is op basis van onderzoek beschreven welke wijze van 
formatief toetsen effectief is. Over efficiënt formatief toetsen kunnen op basis van onderzoek geen uitspraken 
worden gedaan.   
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