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Na deze sessie 

■ Heb je je kennis over FE opgefrist

■ Heb je concretere beelden gekregen bij hoe docentontwikkeling in FE 
verloopt

■ Ben je aan het denken gezet over concrete gedrag dat jij van je 
studenten wilt zien bij FE

■ Realiseer je je wat dit voor jou betekent: in je onderwijsontwerp en in 
de les



MENTI.COM: 
94 45 75



FORMATIEF
EVALUEREN: 
WAT VINDEN

JULLIE?
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Stelling 1:

FE is een diagnostische toets zonder cijfers



Misconceptie: 
Ik zet een instrument in 
(oefentoets / rubric / peer-
assessment) 
 dus ik doe aan FE

FE is een proces

Misconceptie: 
Ik gebruik nog steeds dezelfde
toetsen, alleen geef ik er nu 
geen cijfer voor 
 Dus ik doe aan FE



De Cyclus van Formatief evalueren (Gulikers & Baartman, 2017)

Fase 1:
Verwachtingen
verhelderen

Fase 2: 
Studentreacties 
ontlokken en 
verzamelen

Fase 3: 
Reacties 

analyseren en 
interpreteren

Fase 4: 
Communiceren 
met studenten 
over resultaten

Fase 5: 
Vervolgacties 
ondernemen: 

onderwijs & leren 
aanpassen Align-

ment

Leerdoelen en succescriteria

Feedback 

Differentiatie?
Leerstrategie?
Keuzes maken
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Stelling 2

Bij formatief evalueren moeten studenten hun eigen 
leerdoelen formuleren



Misconceptie:
FE is de 
verantwoordelijkheid van 
de student; hij/zij stuurt 
het eigen leren

Uitgangspunt van FE cyclus:

Docent is de cruciale schakel. 

Wat DOET de docent in de vijf 
fasen? 

En hoe zet de docent de student in 
actie in FE?

Verantwoordelijkheid van docent én 
student



FE om zelfregulatie / eigenaarschap te stimuleren

Student krijgt zicht op eigen leren en leert daarmee eigen leren te 
sturen

Maar: 

Daarvoor moet docent een leeromgeving inrichten waarin studenten
dit kunnen ontwikkelen

Feedback geletterdheid als onderwijsontwerp en professionaliseringsvraagstuk
Boud, D., & Molloy, E. (2013). Rethinking models of feedback for learning: the challenge of design. Assessment 
& Evaluation in Higher Education, 38(6), 698-712. doi:10.1080/02602938.2012.691462
Carless, D., & Winstone, N. (2020). Teacher feedback literacy and its interplay with student feedback literacy. 
Teaching in Higher Education, 1-14. doi:10.1080/13562517.2020.1782372



DOCENTONTWIKKELING IN FE 
Naar de meer actieve rol van de student



FE learning professions 

Bijvoorbeeld

■ Van “the letter” naar “the spirit” (Marshall & Drummond, 2006)

■ From “learning the letter” tot “leading the spirit” (5 niveaus) (DeLuca et al., 2019)

■ 3 groeiniveaus voor “where to”, “where are we now”, en “where to go next” (Gotwals
& Cisterna, 2021)

Longitudinale professionalisering (Wiliam & Leahy, 2015)

Lerarenopleidingen (Joosten-Ten Brinke, van Silfhout, Gulikers et al., 2022)

Salinas, 2009)



3 CLUSTERS VAN FE DOCENTEN

96 VO docenten

4 jarig
professionalisering-
traject

Veugen, Gulikers, & den Brok (submitted)



Typering van 3 clusters

Kwantitatief

■ Minder frequente FE gebruikers

■ Gemiddelde FE gebruikers

■ Frequente FE gebruikers

Kwalitatief

■ Docent-gestuurde FE

■ Student-activerende FE

■ Student als mede-ontwerper FE



Begin bij docentgestuurd FE: laat de 
docent de vijf fasen in de vingers
krijgen

Ook docentgestuurd FE is al heel 
waardevol!

Ga daarna naar: hoe gaan we de 
student hierin actiever maken

En .......... professionalering loont



Tijd voor wat beweging



Wat wil je met FE bereiken? 



FE voor eigenaarschap / SRL

Eigenaarsschap = studenten reguleren hun eigen leren (SRL)
FE kan SRL helpen ontwikkelen (Andrade & Brookhart, 2020)



Focus op interactie

■ “Nieuw” concept co-regulatie: “The joint influence on student learning 
of the learner’s processes of self-regulation and of the sources of 
regulation in the learning environment” (p. 7, Allal 2020).

■ Een interactief FE process geeft handen en voeten aan wat co-
regulatie is. 

 De docent stimuleert en activeert de student in het FE proces.



WAT DOET DE STUDENT? 



24 posters van de leerling FE-cyclus
(VO teams)

Leernetwerk Formatief Evalueren (2020)

https://www.vernieuwenderwijs.nl/formatief-evalueren-de-leerlingencyclus/


Welk student gedrag wil
jij zien?

In menti





MENTI.COM: 
94 45 75



Resultaten



Resultaten vervolg



De student cycli
■ Lastig om concreet gedrag te benoemen, maar ook mooie voorbeelden
■ Cyclus rondmaken is lastig (‘alignment’) 
■ Verschil in sturing. Bv. 

– Student weet de leerdoelen
– Student geeft feedback aan medestudent
– Student vraagt om feedback  

■ Overkoepelend: actieve student + cultuur van fouten maken mag

Eye-opener:

Doordat ik leerlinggedrag moet benoemen, wordt meteen helder
wat ik zelf anders moet doen (docent VO)



Eye-opener

“als ik van studenten verwacht dat ze hun eigen werk met de succescriteria 
vergelijken (= fase 3 activiteit), dan betekent dat dat ik 1) een activiteit moet 
doen waarmee de studenten de succescriteria helder krijgen, 2) een gepaste 
opdracht inzetten waarmee studenten hun huidige prestatie op de leerdoelen 
kunnen laten zien (fase 2 activiteit), en 3) tijd en ruimte inbouwen om 
studenten met de succescriteria naar hun eigen werk te laten kijken”
(Gulikers et al., 2021, p 8.) 



De student – docent FE cyclus





Voorbeeld student-docent cyclus



Stukje ingezoomd



Bedenk docentgedrag bij
jouw studentgedrag

In menti



MENTI.COM: 
94 45 75



Wat ze allemaal zeiden.........

De docent bepaalt de leerdoelen

In ieder geval in eerste instantie



Resultaten

Niet erg gedetailleerd
Geen verbinding tussen activiteiten
Vooral docentgestuurd
Weinig inzet van medeleerlingen
Op taak gericht
Weinig op het leerproces gericht

Erg gedetailleerd
Duidelijke verbinding tussen activiteiten
Vooral leerling gestuurd
Veel inzet van medeleerlingen
Op taak gericht &
Op het leerproces gericht

6 thema’s die co-regulatie in FE typeren (hierop verschilden de voorbeelden):

Vaak: voorbereiding op summatieve toets
Responsiever onderwijs

Zicht krijgen op eigen leren, voor verder leren.
Ontwikkeling SRL vaardigheden



Denk vanuit concreet student 
gedrag

Het interactieve student-docent-
proces maakt FE voor 
eigenaarschap meer concreet
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