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Formatief evalueren staat volop in de belangstelling. Er zijn dan ook al veel weten-
schappelijke en praktijkgerichte publicaties over formatief evalueren verschenen. 
Eén ding komt in al deze vakliteratuur helder naar voren: formatief evalueren 
vraagt om een actieve inzet van zowel leraar als leerling. In dit thematisch over-
zicht richten we ons vooral op de rol van de leraar. Wat moeten leraren weten over 
formatiefevaluerenomheteffectiefinpraktijktekunnenbrengen?1 

Formatief evalueren: evalueren om te leren 
Steeds meer leraren en schoolleiders zijn geïnteresseerd in formatief evalueren en 
willen ermee aan de slag op hun school of doen dat inmiddels al. Toch heersen er in de 
praktijk nog wel onduidelijkheden over dit begrip. Er zijn verschillende benamingen 
in omloop, zoals formatief toetsen, handelen of lesgeven. Er leven ook misvattingen 
zoals bijvoorbeeld dat formatief evalueren zou gaan om een toets (“Vandaag krijg je 
een formatieve toets”). Of dat formatief evalueren automatisch zou samengaan met 
het afschaffen van schoolcijfers. De vraag is dus: wat is formatief evalueren dan wél? 
meer lezen

De juiste informatie op het juiste moment 
In het proces van formatief evalueren staan drie kernvragen centraal: waar werkt de 
leerling naartoe? Waar staat de leerling nu ten opzichte van de beoogde doelen?  
En welke actie is nodig om de leerling verder te helpen? Deze vragen helpen de 
leraar en de leerling om de benodigde informatie over het leerproces van de 
leerlingen te verzamelen. Op basis van deze informatie kunnen leraar en leerling 
hun strategie veranderen en aanpassen.   meer lezen

De didactische gereedschapskist van de leraar
Bij formatieve evaluatie is de inzet van didactiek nodig om de juiste informatie te 
ver-zamelen over het leerproces van de leerlingen. Leraren kunnen met behulp van 
hun didactische gereedschapskist de informatie naar de oppervlakte halen die ze 
nodig hebben voor het bepalen van hun instructiestrategie. Hoe ziet dat er concreet 
uit?    meer lezen 

1  We schetsen in dit overzicht een aantal hoofdlijnen. De tekst is gebaseerd op een uitgebreider overzicht, dat Dominique 
Sluijsmans schreef op verzoek van het NRO: Toetsing als kans voor leren 

Formatief evalueren:  
wat, wanneer en hoe?

https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-files/Toetsing-als-kans-voor-leren-formatief-toetsen-en-evalueren.pdf
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Formatieve evaluatie in het curriculum 
Formatieve evaluatie kan binnen en tussen lessen ingezet worden, maar ook 
binnen onderwijsperiodes of over periodes heen. Maar als er binnen en tussen de 
lessen geen sprake is van formatief evalueren, dan zal het ook geen impact hebben 
op de langere termijn. Daarom is een samenhangend curriculum nodig, een 
curriculum waarin  doelen, leeractiviteiten en toetsing goed op elkaar afgestemd 
zijn.   meer lezen

Wat vraagt formatief evalueren van scholen en schoolteams? 
Kiezen voor formatief evalueren betekent een omslag in het denken over 
onderwijs en toetsen. Dat vraagt dus nogal wat van leraren en schoolteams. Wat is 
er nodig op een school om de omslag van cijfergericht onderwijs naar leer- en 
beheersingsgericht onderwijs te kunnen maken?   meer lezen

Effecten van formatief evalueren 
Vanuit de wetenschap over leren en didactiek lijkt het aannemelijk dat formatief 
leren positieve effecten heeft op het leren en de motivatie van leerlingen. Maar het is 
nog niet zo eenvoudig om dat op wetenschappelijke wijze aan te tonen.   meer 
lezen

NRO-studies naar formatief toetsen en evalueren
• Dirkx, K., Joosten-ten Brinke, D., Camp, G. (2018). Ontwerprichtlijnen voor formatief toetsen vanuit de

geheugenpsychologie. Den Haag: NRO.
• Gulikers, J., & Baartman, L. (2017). Effectief formatief evalueren door kleine stappen te zetten. Den Haag: NRO.
• Schildkamp, K., Heitink, M., van der Kleij, F., Hoogland, I., Dijkstra, A., Kippers, W., & Veldkamp, B. 

(2014). Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing. Een praktische review. Den Haag: NRO.
• Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, D., & Van der Vleuten, C. P. M. (2013). Toetsen met leerwaarde. Een 

reviewstudie naar effectieve kenmerken van formatief toetsen. Den Haag: NWO.

https://www.nro.nl/nieuws/effectief-formatief-evalueren-door-kleine-stappen-te-zetten
https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/voorwaarden-voor-effectieve-formatieve-toetsing-reviewstudie
https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/effectieve-kenmerken-van-formatief-toetsen
https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/concrete-en-onderbouwde-ontwerprichtlijnen-voor-formatief-toetsen
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Formatief evalueren: evalueren om te leren 

Steeds meer leraren en schoolleiders zijn geïnteresseerd in formatief evalueren en willen ermee aan de 
slag op hun school of doen dat inmiddels al. Toch heersen er in de praktijk nog wel onduidelijkheden over 
dit begrip. Er zijn verschillende benamingen in omloop, zoals formatief toetsen, handelen of lesgeven. Er 
leven ook misvattingen zoals bijvoorbeeld dat formatief evalueren zou gaan om een toets (“Vandaag krijg 
jeeenformatievetoets”).Ofdatformatiefevaluerenautomatischzousamengaanmethetafschaffenvan
schoolcijfers.Devraagisdus:watisformatiefevaluerendanwél?

geen momentopname, maar een proces

Formatief evalueren is een interactief en cyclisch proces waarin de leraar door de inzet van effectieve didactiek 
tijdig zicht krijgt op waar de leerlingen staan en op wat zij nodig hebben om een vervolgstap te nemen. Het 
belangrijkste doel van formatief evalueren is om leerlingen te ondersteunen bij hun leerproces, net zolang 
totdat ze een bepaald leerdoel hebben behaald en zonder daarbij de motivatie om te leren verliezen.38 Forma-
tieve evaluatie is dus geen momentopname, maar een proces dat continu doorgaat. Dat kan bijvoorbeeld door 
steeds tussentijds het begrip bij de leerlingen te checken en feedback te geven. Als leerlingen gedurende het 
leerproces op weg naar een curriculumdoel steeds worden ondersteund door formatieve evaluatie, dan zullen 
minder leerlingen uitvallen, dan zal de kans op positieve resultaten bij ‘echte’ toetsen groter worden én zal de 
motivatie van leerlingen groeien.61 

Summatief en formatief evalueren

Er is sprake van leren, als bij leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden worden verankerd in het langetermijn-
geheugen.54 Leerlingen hebben deze nieuwe kennis en vaardigheden dan ook op de langere termijn tot hun 
beschikking. Ze kunnen deze gebruiken in verschillende situaties - ook buiten de schoolcontext.50 De gangbare 
manier van toetsen - één prestatie op één moment direct nadat de leerling hierover les heeft gehad – past niet 
goed bij deze opvatting van leren. Ook het geven van cijfers draagt niet bij aan onderwijs dat tot doel heeft 
het leerproces te versterken. Want het werken met cijfers zal kortetermijnleren en blokken voor een toets 
stimuleren.62 Een cijfer kan wel inzicht geven in een bepaalde mate van beheersing (bijvoorbeeld: “80% van de 
sommen heb je goed gemaakt”), maar geeft geen inzicht in de vraag welke 20% van de lesstof nog niet goed 
gaat en waarom. Formatieve evaluatie geeft daar wel inzicht in. Als een school kiest voor formatief evalueren, 
betekent dat niet dat alle cijfers worden uitgebannen. Maar leerlingen krijgen pas een cijfer, bijvoorbeeld met 
het oog op overgang of diplomering, op het moment dat alle kansen om tot beheersing te komen zijn benut. 
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De juiste informatie op het juiste moment 

Inhetprocesvanformatiefevaluerenstaandriekernvragencentraal:waarwerktdeleerlingnaartoe?
Waarstaatdeleerlingnutenopzichtevandebeoogdedoelen?Enwelkeactieisnodigomdeleerlingver-
dertehelpen?Dezevragenhelpendeleraarendeleerlingomdebenodigdeinformatieoverhetleerproces
van de leerlingen te verzamelen. Op basis van deze informatie kunnen leraar en leerling hun strategie 
veranderen en aanpassen. 

formatieve beslissingen nemen 

Formatieve evaluatie draait om het verzamelen van informatie over het leerproces van de leerlingen. Leraren 
hebben deze informatie nodig voor het bepalen of aanpassen van hun instructiestrategie; leerlingen hebben 
deze informatie nodig voor het bepalen of aanpassen van hun leerstrategie. De beslissingen die leraren of 
leerlingen nemen over hun instructie- of leerstrategie, worden formatieve beslissingen genoemd.38

Leraren hebben een cruciale rol bij het nemen van formatieve beslissingen. Zij moeten de benodigde informa-
tie op de juiste manier, op het juiste moment en met het juiste doel verzamelen. Drie kernvragen kunnen hen 
helpen bij het verzamelen van deze informatie: Waar werkt de leerling naar toe? Waar staat de leerling nu ten 
opzichte van de beoogde doelen? Welke actie is nodig om de leerlingen verder te helpen? (zie figuur 1). Zoals 
de figuur laat zien, kunnen leraren deze vragen steeds weer opnieuw stellen en heeft formatieve evaluatie dus 
een cyclisch karakter.26 

Figuur 1. Formatieve evaluatie is een cyclisch proces met drie kernvragen 
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strategieën inzetten 

Er zijn vijf strategieën die leraren kunnen inzetten om de informatie te verzamelen die nodig is om de drie 
genoemde kernvragen te beantwoorden.33 

1. Het verhelderen van leerdoelen en succescriteria
De eerste strategie is bedoeld om de leerlingen bij aanvang van het leerproces goed duidelijk te maken wat 
er van hen wordt verwacht. Wat betekent bijvoorbeeld een goed betoog schrijven? En waaraan kun je zien of 
een betoog wel of niet goed is? Gebrek aan helderheid over leerdoelen en succescriteria is vaak de reden dat 
leerlingen niet goed presteren op een summatieve toets.9

2 Het voeren van effectieve discussies met leerlingen en het organiseren van activiteiten die 
informatie over het leerproces geven

De kern van deze strategie is het helder krijgen van hoe leerlingen denken. Wat zijn de redenen dat zij 
bepaalde stappen nemen? Welke keuzes maken zij en waarom? Op basis hiervan is het mogelijk leerlingen 
terugkoppeling te geven over hoe zij een nieuwe stap kunnen zetten. Met andere woorden: hoe zij hun leer-
strategie kunnen aanpassen.

3 Terugkoppeling geven voor het verdere leerproces
De derde strategie is het geven van feedback aan de leerlingen, zodat ze weten hoe ze verder moeten gaan om 
het leerdoel te bereiken. Het leren geven, ontvangen en kunnen handelen op basis van feedback versterkt de 
ontwikkeling van feedbackgeletterdheid.15 In het voorbeeld van een betoog schrijven gaat het bijvoorbeeld om 
feedback geven en krijgen op tussenproducten of deelaspecten van het schrijfproces, zodat het leidt tot een 
vervolgactiviteit op weg naar een goed betoog.

4 Het activeren van medeleerlingen als belangrijke informatiebronnen 
Bij deze strategie gaat het erom de leerlingen elkaar feedback te laten geven. Het geven en ontvangen van 
peer feedback zorgt voor wederzijdse verantwoordelijkheid en verhoogt daarnaast ook de betrokkenheid en 
prestaties van leerlingen. Ook helpt peer feedback omdat leerlingen elkaars taal goed begrijpen.31 

5 Het activeren van leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces 
Met deze strategie verzamelt de leraar informatie over de mate waarin het leerlingen al lukt hun eigen leerpro-
ces te kunnen reguleren. Met andere woorden: of zij weten welke stappen zij moeten nemen in het schrijven 
van een betoog en hoe ze dat kunnen doen.

Deze vijf strategieën vormen concrete handvatten voor leraren om formatief evalueren te integreren in hun 
eigen onderwijs. 
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De didactische gereedschapskist van de leraar

Bij formatieve evaluatie is de inzet van didactiek nodig om de juiste informatie te verzamelen over het leer-
proces van de leerlingen. Leraren kunnen met behulp van hun didactische gereedschapskist de informatie 
naar de oppervlakte halen die ze nodig hebben voor het bepalen van hun instructiestrategie. Hoe ziet dat 
erconcreetuit?

instructiestrategie aanpassen

Allereerst bepaalt een leraar op welke momenten tijdens de lessen informatie nodig is om erachter te komen 
of aanpassing van de instructiestrategie nodig is. Vragen die de leraar hierbij kan stellen zijn: waar wil ik dat 
mijn leerlingen actief over aan het denken zijn? Wanneer rond ik een specifieke stap in de leerlijn af ? Wanneer 
start ik met nieuwe lesstof ? Wat zijn momenten waarvan ik weet dat leerlingen vaak een verkeerde weg inslaan 
of fouten maken? Juist op die ‘scharniermomenten’ is het belangrijk om bij de leerlingen informatie over hun 
begrip te verzamelen, om vertraging of frustratie op een later moment te voorkomen.38, 57

Natuurlijk moet een leraar voor zichzelf ook duidelijk hebben wanneer een aanpassing van de instructiestrate-
gie nodig is. Wat moet ik van de leerlingen hebben gezien om al dan niet verder te kunnen gaan? Wat moet 
ik op groepsniveau hebben gezien? Bijvoorbeeld:  als 75% van de groep niet minimaal 80% van de vragen 
goed heeft, is aanpassing van de instructiestrategie nodig. Als er daadwerkelijk reden is om de 
instructiestrategie aan te passen, bepaalt de leraar wat nodig is om te voorkomen dat de leerling niet meer 
leert, gedemotiveerd raakt of het geloof in eigen kunnen verliest. De aanpassing heeft tot doel de leerling 
een kans tot leren te bieden.

Als  het helder is wanneer er informatie nodig is, kiest een leraar vervolgens welke didactische 
activiteiten nodig zijn om de juiste informatie te verzamelen over het leerproces van de leerlingen. We 
geven drie concrete voorbeelden van dergelijke didactische activiteiten. 

1 Activeren van voorkennis
Leren begint bij wat je al weet om erachter te komen wat leerlingen al weten over de te behandelen lesin-
houd, kan de leraar op verschillende manieren de reeds aanwezige kennis van leerlingen achterhalen. Het 
activeren van eerdere kennis en ervaring in combinatie met actiegerichte feedback, motiveert leerlingen 
te blijven leren en versterkt het geloof in eigen kunnen.1 Een braindump-oefening (oefening om je hoofd leeg 
te maken) of één-minuut-paper (wat weet je nog over de vorige les?) helpt de leerlingen ook om hun 
voorkennis op te halen.

https://www.vernieuwenderwijs.nl/4-lesideeen-om-voorkennis-te-activeren/
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2 Het stellen van vragen
Om te checken of leerlingen nog begrijpen wat je als leraar doet en beoogt, is het stellen van de juiste 
vragen een krachtig didactisch principe. Er zijn vele manieren om leerlingen een vraag te stellen. De essentie 
van een goede, diagnostische vraag is te achterhalen op welk moment in de leerlijn de leerling de lesstof 
niet meer begrijpt, om er vervolgens de instructie- en leerstrategie op aan te passen.16 Meerkeuzevragen zijn 
zeer geschikt voor formatieve doeleinden, waarbij het belangrijk is antwoorden te formuleren waarvan de 
leraar weet dat deze vaak door leerlingen worden gekozen, maar incorrect zijn. Een verkeerd antwoord 
geeft de leraar dan directe informatie waar de leerling nog extra instructie nodig heeft. Een diagnostische 
vraag mag niet te com-plex zijn. Ook moet zo’n vraag tijdig in het leerproces worden gesteld, want anders 
bestaat er een kans dat de leraar niet meer kan achterhalen waar leerlingen in het oplossingsproces een 
mogelijke denkfout maken. Exit tickets die leerlingen aan het einde van een les invullen, kunnen de leraar 
inzicht geven in de vraag op welke aspecten van een onderwerp in de volgende les extra instructie nodig is.

3 Alle-leerlingen-geven-antwoord-aanpakken
Om alle leerlingen betrokken te houden, is de inzet van bijvoorbeeld wisbordjes effectief, bordjes waar leer-
lingen korte antwoorden op kunnen schrijven (en weer uitwissen). De leraar presenteert een open of gesloten 
vraag en elke leerling antwoordt. De leraar krijgt meteen inzicht in de antwoorden, op basis waarvan kan wor-
den besloten of een aanpassing in de instructiestrategie nodig is.

Al met al vraagt formatieve evaluatie van leraren niet zozeer een compleet nieuwe set van kennis en vaardig-
heden. Veel van de benodigde didactische kennis en vaardigheden hebben zij als het goed is al verworven op 
de lerarenopleiding of door praktijkervaring. Het kenmerkende van formatief evalueren is dat het van leraren 
vraagt om hun reeds aanwezige didactische kennis en vaardigheden toe te passen en te vertalen naar activitei-
ten die informatie opleveren over het leerproces van de leerlingen. En daar vervolgens hun instructiestrategie 
op aan te passen.21 

https://theeffortfuleducator.com/2020/06/14/multiple-choice-questioning-as-a-valuable-learning-opportunity/amp/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/sluit-je-les-af-met-een-exit-ticket/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/sluit-je-les-af-met-een-exit-ticket/
https://bestedfourchildren.home.blog/2020/03/01/hoe-zorg-je-dat-niemand-de-bus-mist/
https://teacherhead.com/2018/08/24/great-teaching-the-power-of-questioning/
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Formatieve evaluatie in het curriculum 

Formatieve evaluatie kan binnen en tussen lessen ingezet worden, maar ook binnen onderwijsperiodes of 
over periodes heen. Maar als er binnen en tussen de lessen geen sprake is van formatief evalueren, dan zal 
het ook geen impact hebben op de langere termijn. Daarom is een samenhangend curriculum nodig, een 
curriculum waarin doelen, leeractiviteiten en toetsing goed op elkaar afgestemd zijn. 

samenhang in het curriculum

Een samenhangend curriculum vraagt om constructive alignment (constructieve afstemming), een bekende 
onderwijsterm die de Australische onderwijspsycholoog John Biggs in 1996 introduceerde.6 Hij bedoelde 
daarmee dat een leraar allereerst helder moet hebben wat leerlingen aan het eind van een schooljaar of 
bepaalde periode moeten kennen en kunnen. Op basis van die beoogde resultaten bepaalt de leraar welke 
leeractiviteiten leerlingen gaan uitvoeren. Tot slot stemt de leraar de toetsing weer af op zowel de doelen als 
de leeractiviteiten. Zo sluiten doelen, leeractiviteiten en wijze van toetsing in een curriculum dus naadloos 
op elkaar aan. Vanuit zo’n samenhangend curriculum bepaalt de leraar vervolgens hoe formatieve evaluatie 
wordt georganiseerd, zowel op de korte termijn als op de langere termijn. 

Figuur 2. Een samenhangend curriculum vraagt om een heldere aansluiting tussen doelen, leeractiviteiten en toetsing/
feedback. 

https://www.youtube.com/watch?v=c5hpRX5ZeIc
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heldere doelen 

Als het goed is, wordt formatieve evaluatie verankerd in een samenhangend curriculum. Dat kan niet zonder 
het formuleren van heldere doelen. Daarbij is het van belang om leerlingtaal te gebruiken en leraartaal te 
vermijden (zie onderstaand voorbeeld uit het voortgezet onderwijs). Leraartaal – de taal die voor een leraar als 
expert vanzelfsprekend is – is voor leerlingen niet automatisch de taal die zij begrijpen en spreken. Dat wordt 
ook wel de kennisvloek genoemd.14 

Doel in taal leraar Doel in taal leerling

Leerlingen zijn in staat om in schrift een empirisch,  
wetenschappelijk verdedigbaar onderzoek te ontwerpen  
en te beschrijven waarin de relaties tussen twee of meer 
variabelen kan worden beschreven

Je wordt gevraagd een onderzoek voor te bereiden waarin je 
duidelijk maakt hoe de relatie is tussen twee of meer varia-
belen (zoals tijd of temperatuur). Hoe je het onderzoek gaat 
ontwerpen en uitvoeren schrijf je op. Je schrijft ook hoe je de 
procedures die je leert in de lessen over het doen van weten-
schappelijk onderzoek hebt verwerkt in jouw onderzoek

Voorbeeld uit het voortgezet onderwijs: het beschrijven van een doel van leraartaal naar leerlingtaal.38

Naast het gebruiken van leerlingtaal, zijn er nog meer manieren om helderheid over doelen en inhouden te 
geven. Zo kunnen leraren hun leerlingen voorbeelden van de gewenste prestatie laten zien, zodat ze weten 
wat van hen wordt verwacht en wat criteria zijn voor succes. Of leerlingen krijgen een schematisch overzicht 
aan de start van een onderwijsperiode (een advance organiser zoals beschreven in Wijze lessen51). In een dergelijk 
overzicht maakt een leraar duidelijk welke stof de leerlingen tijdens de lessen kunnen verwachten en waarom, 
zodat leerlingen ook de verbanden tussen de lessen en de lesinhouden over een langere periode zien. 

http://www.wijzelessen.be/
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Wat vraagt formatief evalueren van scholen 
en schoolteams? 

Kiezen voor formatief evalueren betekent een omslag in het denken over onderwijs en toetsen. Dat vraagt 
dus nogal wat van leraren en schoolteams. Wat is er nodig op een school om de omslag van cijfergericht 
onderwijsnaarleer-enbeheersingsgerichtonderwijstekunnenmaken?

een lerende cultuur in de school

De implementatie van formatieve evaluatie op een school is niet makkelijk en vraagt om veel oefening en 
tijd. Het vraagt om een cultuur waarin het team bereid is tijd te nemen om de weg van een presteer- naar een 
leercultuur te bewandelen.38 Om deze beweging te maken is een lerende en professionele schoolcultuur nodig. 
Zo’n lerende cultuur heeft een aantal kernelementen, namelijk: gezamenlijk doelen stellen, gezamenlijk 
onderwijs ontwerpen, bij elkaar in de keuken kijken en intercollegiale consultatie. De methodiek van Stichting 
Leerkracht is een goed voorbeeld van deze lerende manier van werken. In deze methodiek werken 
teams van leraren volgens een vast ritme aan gestelde doelen en succescriteria. Onderzoek naar de 
effecten van deze methodiek laat zien dat deze wijze van samenwerken de schoolcultuur en het 
enthousiasme van het team versterkt, maar ook tijd nodig heeft om tot volle bloei te komen.28

een bedachtzame implementatie 

Om tot structurele implementatie te komen van formatieve evaluatie, is het allereerst belangrijk dat er binnen 
een team een gemeenschappelijk beeld bestaat van wat dat inhoudt - en vooral ook van wat het niet inhoudt 38.  
Als binnen een team verschillende beelden bestaan van formatieve evaluatie, dan bestaat het risico dat er mis-
vattingen ontstaan, dat er geen sprake is van de juiste informatieverzameling en dat er dus onjuiste formatieve 
beslissingen worden genomen. 

De tweede stap is om het leerproces van leraren te versterken. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat leraren 
de kans krijgen om zelf te kiezen in welk aspect van formatieve evaluatie zij zich het eerste willen bekwamen. 
Maar ook dat ze haalbare stappen kunnen nemen, die op korte termijn te realiseren zijn.59 Om het leerproces 
van leraren te kunnen versterken, is het nodig om als team te bepalen of er voldoende voedingsbodem is voor 
structurele onderwijskundige veranderingen en verbeteringen. De rol van de schoolleider is daarbij cruciaal.22 
Inhoudelijk onderwijskundig leiderschap blijkt gemiddeld een vier keer zo groot effect op leerlingprestaties te 
hebben dan procesmatig leiderschap dat alleen is gericht op verandering.39 

https://stichting-leerkracht.nl/aanpak/
https://stichting-leerkracht.nl/aanpak/
https://stichting-leerkracht.nl/aanpak/
https://www.oberon.eu/ons-portfolio/item/evaluatieonderzoek-naar-het-leerkracht-programma.html
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De Engelse hoogleraar onderwijskunde Dylan Wiliam, die internationaal bekend is geworden met zijn boeken 
over formatief evalueren, ontwikkelde een meerjarig professionaliseringsprogramma voor leraren, Keeping 
Learning on Track. 20, 52, 63 Dat programma bestaat niet alleen uit het overbrengen van flink wat kennis over 
formatieve evaluatie, maar ook uit het vormen van een professionele leergemeenschap voor een periode van 
twee jaar. Ook daaruit blijkt dus dat het leren vormgeven van formatieve evaluatie in de dagelijkse schoolprak-
tijk tijd en volharding vraagt.  
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Effecten van formatief evalueren 
Vanuitdewetenschapoverlerenendidactieklijkthetaannemelijkdatformatieflerenpositieveeffecten
heeftophetlerenendemotivatievanleerlingen.Maarhetisnognietzoeenvoudigomdatopweten-
schappelijke wijze aan te tonen.

effecten zijn moeilijk vast te stellen

Formatief evalueren heeft dus tot doel leerlingen aan het denken te zetten en hen te ondersteunen bij het 
versterken van hun leerstrategieën. En dat helpt de leraar om er op tijd achter te komen of leerlingen de lesstof 
nog begrijpen en of het nodig is de instructiestrategie aan te passen. Dat klinkt veelbelovend, maar toch is het 
tot nu toe lastig gebleken om de effecten van formatieve evaluatie eenduidig vast te stellen en te beschrijven. 
Onderzoek naar feedback laat bijvoorbeeld zien dat er uiteenlopende resultaten (van heel positief tot heel 
negatief) te zien zijn.26, 46 Wat het ook moeilijk maakt om effecten vast te stellen, is dat onderzoekers verschil-
lende definities van formatieve evaluatie gebruiken in hun publicaties. Verder is de methodologische kwaliteit 
van de effectstudies nogal wisselend en variëren de interventies. Dat alles bij elkaar maakt het moeilijk om 
evidence based uitspraken te doen over de effecten van formatief evalueren.48 

factoren die de effectiviteit van formatief evalueren vergroten 

Wél is vanuit de wetenschap over leren en didactiek veel bekend over welke factoren bijdragen aan het leer-
proces van de leerling (in termen van langetermijnleren, motivatie, welbevinden) en aan de kwaliteit van de 
leraar/school (in termen van het behalen van de onderwijsdoelen, versterken van de kennisbasis over leren en 
didactiek, teamleren en een gezond pedagogisch klimaat). 

Voor de leerling zal formatieve evaluatie effectief zijn als zij actief worden betrokken bij het begrijpen en 
opstellen van succescriteria, zij tijd krijgen om na te denken en feedback te verwerken en zij succeservaringen 
opdoen. Door formatieve evaluatie bouwen de leerlingen niet alleen een sterke kennisbasis op, maar ontwik-
kelen zij vaardigheden waarmee ze – ook als de leraar er niet is – hun eigen leerproces kunnen reguleren. For-
matief evalueren biedt leerlingen de kans in haalbare stappen te leren en te werken, waardoor zij het geloof in 
eigen kunnen versterken en gemotiveerd te blijven. 

Voor de leraar zal formatieve evaluatie effectief zijn als hij kennis heeft over leren en binnen de eigen context 
en vanuit (pedagogische) waarden de juiste didactiek weet in te zetten. Het op de juiste wijze inzetten van 
didactische principes als voorkennisactivatie, het werken met uitgewerkte voorbeelden, het organiseren van 
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feedback en het stellen van denkgerichte vragen, zal de leraar tijdig van informatie voorzien waar leerlingen 
staan en wat zij nodig hebben. Het effect van formatieve evaluatie zal worden bepaald door het op een juiste 
wijze verzamelen en interpreteren van deze informatie ten behoeve van een formatieve beslissing die de leer-
ling verder helpt. Formatieve evaluatie zal bovendien een positief effect hebben op de ontwerpvaardigheid van 
leraren, aangezien een samenhangend curriculum nodig is om formatieve evaluatie te kunnen organiseren. 
Het gaat er dus om eerst helderheid te creëren over de doelen en het curriculum, en daarna pas het proces van 
formatieve evaluatie in te richten. 

De effecten van formatieve evaluatie voor de school worden vergroot wanneer teams van leraren werken 
vanuit een gemeenschappelijke visie op leren en didactiek, en zij vanuit sterk onderwijskundig leiderschap de 
ruimte krijgen met formatieve evaluatie te werken en van elkaar te leren. 
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