
Deze tool is onderdeel van de Toolkit Formatief toetsen. 

Zie www.lerenvantoetsen.nl voor de volledige toolkit. 

 

Tool Actieplan formatief toetsen in de lespraktijk 

Dit is het actieplan van: 

- Opleiding/team:  

- Person(en): 

Voor welk doel willen jullie meer/anders formatief toetsen gaan inzetten in de lessen? Wat wil je voor jezelf (als docent) en / of voor studenten bereiken? 

Aan welke fase / fasen van de formatieve toetscyclus gaan jullie vooral werken om dit doel te bereiken? NB. Let er wel steeds op dat je de hele FT-cyclus in 
ogenschouw houdt. Dus bedenk met elkaar wat jullie activiteiten voor impact hebben op de andere FT-fasen. 
 
 
 
 

Welke concrete werkvorm / manier van werken willen jullie gaan uitproberen in de lessen? Nb. Hierbij kan het zijn dat verschillende docenten 
verschillende werkvormen gaan proberen, maar idealiter zetten jullie wel samen in op hetzelfde doel 
 
 
 

Binnen welke periode gaan jullie (iedere individuele docent) hieraan werken? En wanneer rapporteren jullie terug aan elkaar?  
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Laat hieronder ieder teamlid zo concreet mogelijk beschrijven hoe hij/zij aan bovenstaand doel gaat werken in de eigen lessen en context  gaat doen 

Hoe ga jij in je eigen lessen experimenteren met 
formatief toetsen? 

 

 

1. welke werkvorm / manier van werken ga je 
proberen? 

 

2. op welke fase/fasen van de formatieve 
toetscyclus ga jij vooral nieuwe activiteiten 
inzetten? NB. let wel op dat je altijd de hele FT-
cyclus in ogenschouw neemt.  
Dus: Wat betekenen jouw nieuwe activiteiten 
voor de andere FT-fasen?  

 

3. wanneer? In welke les(sen)(reeks)? In welke 
tijdsperiode? 

 

4. welke activiteiten ga jij (als docent) dan concreet 
doen? 

 

5. welke activiteit(en) verwacht je concreet van 
studenten 

 

6. Wat heb jij concreet nodig om dit te kunnen gaan 
uitvoeren (denk aan: materiaal, ondersteuning, 
informatie, ruimte oid) 

 

 

Effecten en evaluatie  

Welk effect hoop je te bereiken voor jezelf als 
docent? 

 

Welk effect hoop je te bereiken bij de studenten?  

Op welke  manier ga je evalueren of je deze effecten 
bij jezelf en bij je studenten bereikt hebt?  

 

Hoe ga je je ervaringen deelbaar maken 
- Met het team? 
- Met nog niet betrokken docenten? 
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