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Formatieve assessment in 

theorie en praktijk

Scholen willen ontwikkelingsgericht werken en leerlingen betrekken bij hun 

eigen leerproces. Het gedachtegoed en de praktische uitwerking van formatieve 

assessment kunnen daarbij ondersteunend zijn. Wat is de theoretische 

onderbouwing? Hoe werkt het in de dagelijkse praktijk? En wat kunnen 

begeleiders hiermee?  

Tekst: Ruurd Adrian

Het leren van de leerling vanuit ander perspectief
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A
ls er iets duidelijk is over het leren van leerlingen, dan is 

het dat leren op een ongestructureerde wijze verloopt en 

dat het ook voor iedere leerling anders verloopt (Wiliam, 

2013). De Britse onderwijsexpert Wiliam beschrijft dat 

de kans groot is dat leerlingen de leerstof ondanks een 

goede uitleg van de leraar niet hebben onthouden. Elke leraar 

zou volgens hem moeten willen weten wat de leerlingen wel 

en niet leren tijdens de lessen, zodat hij kan besluiten hoe hij 

de les het beste kan vervolgen. Daarmee verschuift de aan-

dacht in de les van het onderwijzen van de leraar naar het leren 

van de leerlingen. Dit biedt ons een andere kijk op lesgeven.

Als je een leraar de vraag stelt: ‘Kennen of kunnen ze dat al?’ 

is het antwoord vaak: ‘Ja hoor, dat hebben ze vorige week 

gehad’ of ‘Ja hoor, dat heb ik de vorige les uitgelegd.’ Stel dan 

eens de vraag: ‘Hoe weet je zeker dat ze het nu nog weten? 

Heb je dat gecheckt?’ Deze vraag zet leraren aan het denken, 

want meestal weten ze het niet zeker. Als je formatief gaat 

evalueren, check je steeds tussendoor in hoeverre de leerlin-

gen ‘aan het leren zijn’. Met behulp van formatieve assess-

ment weet je waar ze staan, wat ze wel en niet weten, en kun 

je veel beter aansluiten bij de leerbehoefte van de leerlingen. 

Hierdoor komt er ook meer aandacht voor het proces van leren 

in plaats van een focus op het eindresultaat. 

Tussentijds proeven geeft een beter resultaat
Het gedachtegoed achter formatieve assessment laat zich 

illustreren aan de hand van een eenvoudig voorbeeld: de berei-

ding van soep. Als je bijvoorbeeld tomatensoep hebt besteld 

in een restaurant, dan proef je na afloop van het bereidings-

proces wat de kok ervan heeft gebrouwen. Misschien vind je 

de soep wel heel lekker, misschien ook niet. Als je zelf in de 

keuken staat en tomatensoep gaat klaarmaken, heb je vooraf 

een idee hoe deze uiteindelijk moet smaken. Of dat lukt is nog 

de vraag. Wie Heel Holland Bakt kijkt, weet dat je vooral veel 

tussentijds moet proeven, zodat je misschien nog wat zout, 

kruiden of wat dan ook kunt toevoegen. Hiermee vergroot je 

de kans dat de soep goed zal smaken. 

De parallel met ons huidige onderwijssysteem is snel gelegd. 

Toetsen worden meestal ingezet als afsluiting van het leren. 

Aan het eind van een periode krijgen leerlingen een cijfer. Dit 

wordt ook wel summatief toetsen genoemd (Sluijsmans, 2016). 

Leraren vragen zich geregeld af als leerlingen onvoldoendes 

halen: ‘Hoe kan dat nou? Wat had ik anders kunnen doen?’ 

Het zou mooi zijn als de leraar tijdens de lessen veel beter 

zicht krijgt waar de leerling staat in zijn leerproces. Bij forma-

tieve assessment worden toetsen gebruikt tijdens het leerpro-

ces, om het leren van de leerling verder te helpen (Sluijsmans, 

2016). Of, zoals John Hattie het in november 2017 verwoordde 

tijdens het congres ‘Leren zichtbaar maken’: ‘Bij cijfers geven 

stopt het leren meestal, terwijl het eigenlijk een onderdeel zou 

moeten zijn om van te leren.’ 

Vijf strategieën en drie vragen
In zijn nieuwste boek, dat dit jaar in de Nederlandse bewerking 

verschijnt bij Bazalt Educatieve Uitgaven, beschrijft Wiliam vijf 

strategieën die helpen om formatieve assessment vorm te 

geven. Het draait daarbij om drie vragen:

1 Waar wil ik naartoe? 

2  Waar staan mijn leerlingen nu? 

3  Wat wordt mijn volgende stap?

Wat is formatieve assessment?

Om leerlingen te helpen in hun leerproces, is het 

belangrijk dat leerlingen (en leraren) drie dingen 

weten: wat is het leerdoel, waar sta ik ten opzichte 

van dat leerdoel (wat beheers ik al en wat nog niet?) 

en wat kan ik doen om het leerdoel te bereiken? 

Met een assessment meet je tijdens het leerproces 

wat leerlingen al weten en begrijpen. Als je op 

basis daarvan bepaalt wat het vervolg is in het leer-

proces, gebruik je het assessment formatief.

Black en Wiliam (2009) hanteren de volgende defi-

nitie van formatieve assessment: ‘Een assessment 

is formatief indien leraren, leerlingen en/of hun 

klasgenoten bewijs verzamelen over de leerling-

resultaten, die feiten interpreteren en gebruiken 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.’

Bij formatieve assessment worden resultaten 

vergeleken met de resultaten die de leerling eerder 

behaalde: in hoeverre gaat de leerling vooruit? Bij 

een summatieve beoordeling worden de resultaten 

afgezet tegen de resultaten van anderen, of tegen 

een algemeen geldende maatstaf.

Waar gaat de leerling naartoe? Waar staat de leerling nu? De weg naar het doel

Leraar Leerdoelen en succescriteria 

duidelijk maken, delen en 

begrijpen

Bewijs verzamelen over de 

leerresultaten

Feedback geven die het leer-

proces stimuleert

Klasgenoot Leerlingen activeren als 'leerbron' voor elkaar

Leerling Leerlingen stimuleren om eigenaar van hun leerproces te zijn

Figuur 1: De vijf kernstrategieën voor formatieve assessment (Leahy et al., 2005)



Formatief evalueren kan een 
enorme versnelling van het leren 
teweegbrengen
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naar het leerdoel. Leerlingen kunnen elkaar ook verder helpen. 

En uiteindelijk leren leerlingen zelf hun leerproces te sturen. 

Voorwaarde daarbij is dat de leerdoelen en succescriteria 

helder zijn.

Formatieve assessment op school
De Kleine Keizer, een basisschool in Den Haag, is anderhalf 

jaar geleden gestart met de toepassing van de strategieën van 

Wiliam. Het schoolteam voert de strategieën geleidelijk in. 

Met behulp van training en lesson study maken de leraren zich 

de aanpak eigen en oefenen ze vooral ook veel samen. 

Directeur Erwin Toet legt uit welke voordelen hij ziet voor 

zowel de leerlingen als de leraren: ‘We beseften dat cijfers, 

aantallen goed of fout en vorderingen in toetsen een mooi 

beeld geven van de prestaties van leerlingen, maar dat een 

formatieve aanpak veel gerichter het individuele kind tot actie 

en participatie in de les aanzet. Kinderen worden zich bewust 

van wat ze leren en leren daarop te reflecteren. Uiteindelijk 

leren ze zelf de volgende stap in hun eigen leerproces te 

ontdekken en benoemen. Door de manier waarop de leraren 

nu de instructiemomenten organiseren, feedback geven en 

vragen stellen tijdens de lessen, is er meer aandacht voor het 

proces, waardoor een leerling tot leren komt. 

Voorbeeld van feedback op  
strategie- of procesniveau 

Een leerling in groep 7 haalde grote onvoldoendes 

op spelling. De leraar gaf feedback op meer van 

hetzelfde, raadde aan eerder te starten met leren. 

Dit deed de leerling braaf, maar het effect of resul-

taat was zeer gering. In groep 8, met een andere 

leraar, gebeurde aanvankelijk hetzelfde: de leerling 

kreeg een grote onvoldoende. Opnieuw ging de 

leerling met de leraar in gesprek. Samen gingen 

ze aan de slag met wat voor haar moeilijk was; de 

leraar vroeg haar te verwoorden wat ze dacht voor-

dat ze iets opschreef. Het resultaat: tien woordjes 

meer goed dan de vorige keer. Ze was blij dat ze 

er meer goed had dan de vorige keer en dat telde. 

Aan het eind van het jaar had ze een voldoende op 

haar rapport! Dit omdat de leraar in haar geloofde, 

stuurde op strategie en elke kleine groei in resul-

taat aan haar meldde. Dat laatste heeft bij haar het 

verschil gemaakt.

Uit de onderzoeken en meta-analyses van Hattie is ook geble-

ken dat formatief evalueren een effectgrootte heeft van 0,9 

en daarmee een enorme versnelling van het leren teweeg kan 

brengen (De impact van leren zichtbaar maken, 2014). Hij stelt 

vergelijkbare vragen als Wiliam. 

Bij formatieve assessment zijn het overigens niet alleen de 

leraren die resultaten verzamelen, evalueren en op basis 

daarvan bepalen welke stappen de leerling kan zetten op weg 



‘Leerlingen worden eigenaar van 
hun eigen ontwikkeling’
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Het grote voordeel is dat de leerlingen met deze werkwijze 

veel meer betrokken zijn bij het eigen leerproces en uitge-

daagd worden. Het geeft ze inzicht in: waar sta ik nu, wat wil 

ik bereiken en wat is mijn volgende stap? Ze worden eigenaar 

van hun eigen ontwikkeling. De leraren worden zich intussen 

bewuster van hoe ze de verschillende niveaus in hun klas kun-

nen bedienen. Niveaugroepen worden veel flexibeler. Groeps-

plannen nemen in belang af en differentiëren komt in ander 

daglicht te staan.’

Aan de slag met leerdoelen en succescriteria
Onderwijsadviseur Matthieu Gelissen, die de leraren op De 

Kleine Keizer heeft getraind en begeleid, licht toe: ‘De energie 

gaat kantelen: van de leraar die heel hard werkt, naar de leer-

lingen die heel hard werken. De eerste stap die daarvoor nodig 

is, is dat leraren begrijpen hoe het leren precies werkt. Belang-

rijke vragen daarbij zijn: Wat moeten de leerlingen leren? Hoe 

weten we dat ze leren? Hoe reageren wij als ze het niet leren? 

En hoe reageren we als ze het al wel geleerd hebben?’

Gelissen heeft met het team eerst aandacht besteed aan 

het leren werken met leerdoelen en succescriteria. Hiermee 

geef je antwoord op vraag één van de drie vragen rondom de 

kernstrategieën: waar gaat de leerling naartoe? Met leerdoe-

len wordt de leerstof bedoeld die leerlingen aan het eind van 

een les of blok moeten beheersen. Succescriteria zijn kleine 

minidoelen of ingrediënten om dit leerdoel te bereiken. Of, 

zoals Hattie het op het eerdergenoemde congres verwoordde: 

‘Laat zien hoe succes eruitziet, dan kunnen leerlingen daar 

naartoe werken!’ 

Nadjeztha Schouten, leraar op De Kleine Keizer, kijkt positief 

naar de ingeslagen weg: ‘Aanvankelijk kost de lesvoorbereiding 

en de les zelf meer tijd, maar dat gaat zich uiteindelijk terug-

verdienen, omdat de leerlingen veel meer focus krijgen. Vooral 

het samen met de leerlingen ontdekken wat de leerdoelen en 

succescriteria zijn, levert niet alleen mooie resultaten op, maar 

vooral ook plezier en betrokkenheid. Een leerling die eerder 

moeite had met rekenen hoorde ik laatst zeggen: “Zo wil ik de 

hele dag wel rekenen.”’ 

Na de eerste training zijn de leraren gestart met actie-on-

derzoek (lesson study), waarbij ze samen met elkaar lessen 

voorbereiden en daarvoor reflectieve klassenbezoeken bij 

elkaar afleggen. De directeur heeft ruimte gecreëerd om deze 

nieuwe werkwijze met elkaar te ontdekken en te omarmen. 

Inmiddels is de school bezig met de volgende strategie: het 

verzamelen van het bewijs van het leren in de les. Daarmee 

geven ze een antwoord op vraag twee: waar staat de leerling 

nu? Op De Kleine Keizer is bewust gekozen om de strategieën 

van Wiliam geleidelijk in te voeren en ruimte te nemen om 

ermee te experimenteren. De focus ligt nu nog vooral op stra-

tegie 1 en 2. De leraren maken daarbij zijdelings gebruik van 

verschillende vormen van feedback (feedback, feed up en feed 

forward) en zoeken naar mogelijkheden om leerlingen als bron 

voor elkaar te gebruiken.

Professionele leercultuur en veilige leeromgeving
Om ontwikkelingsgericht en formatief te werken, is het nodig 

om een veilige en professionele leercultuur binnen de school 

te creëren en een veilige omgeving in de klas. Directeur Erwin 

Toet van De Kleine Keizer ervaart vooral enthousiasme in het 

team: ‘Natuurlijk zijn er zoals in ieder team voortrekkers en 

Voorbeeld van feedback op  
taakniveau 

Een opdracht uit de methode luidt om een ‘leuk’ 

en persoonlijk verhaal te schrijven. De leraar had 

met de leerlingen een aantal succescriteria bedacht 

waaraan zo’n verhaal dan zou moeten voldoen. 

Eén daarvan was dat er minimaal tien bijvoeglijke 

naamwoorden in zouden moeten zitten. Na tien 

minuten werken legde de leraar de les stil en vroeg 

aan de leerlingen om het aantal bijvoeglijke naam-

woorden te tellen. Daarna liet ze de leerlingen weer 

verder werken. Het effect was gigantisch bij de 

leerlingen. Het volgende is hierbij van belang: eerst 

de les stopzetten, vervolgens afstemmen (zitten we 

nog op koers met betrekking tot de gestelde doelen 

en succescriteria?) en tot slot aanpassen en bijstel-

len door de leerlingen.

collega’s die eerst de kat uit de boom kijken. Met name het ac-

tieonderzoek heeft een positieve invloed gehad, omdat de lera-

ren ook bij elkaar in de les zijn gaan kijken. We zijn met deze 

ontwikkeling begonnen zonder implementatieplan of tijdsdruk, 

maar eerder vanuit een professionele houding om samen le-

rend te onderzoeken. Dat heeft goed uitgepakt en ertoe geleid 

dat het enthousiasme voor deze werkwijze zich geleidelijk 

heeft verspreid binnen het team.’ Nadjeztha Schouten beaamt: 

‘Het mogen uitproberen door collega’s en het delen van good 

practices met elkaar spelen hierbij een positieve rol.’ 

Een professionele leercultuur onder collega’s is een belangrijke  

voorwaarde, maar ook het leerklimaat in de klas doet ertoe. 

De basisvoorwaarde is een veilig klimaat. Als de leraar erin 

slaagt dit te scheppen, kun je ontwikkelingsgericht en for-

matief aan het werk gaan. Denk aan een klas waar elkaar 

feedback geven de normaalste zaak is, waar leerlingen fouten 

mogen maken, waar minder naar het resultaat wordt gekeken 

en meer naar groei, waar het draait om het proces van leren, 

waar leerlingen betrokken worden bij hun eigen leerproces en 

invloed krijgen in de les. Dit geeft de leerlingen meer plezier in 

het leren.  

Instructional leadership
Wat kun je als begeleider doen om meer eigenaarschap en 

betrokkenheid te krijgen bij leerlingen en leraren? Allereerst is 

het belangrijk om dezelfde taal te spreken. Wat verstaan jullie 

op school onder leren? Hoe ziet dat eruit? Wat doen en zeggen 

leerlingen dan? 

Het werken met lesson study is een praktische manier om de 

omslag naar een formatieve werkwijze vorm te geven.  
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Kracht van feedback 

Bij formatieve assessment is er veel aandacht voor 

tussentijdse feedback aan de leerling(en) bij het 

uitvoeren van een opdracht. Het effect van feed-

back op het leerproces wordt mooi verbeeld in het 

filmpje Critique and feedback: the story of Austin's 

butterfly van Ron Berger, te vinden op  YouTube.

Ruurd Adrian is onderwijsadviseur bij het HCO en begeleidt scholen met advies, 

training en coaching. Samen met collega’s van HCO, Bazalt en RPCZ maakt hij 

kennis op het gebied van formatieve assessment toepasbaar voor de Nederlandse 

onderwijspraktijk.

In de materialenbank op www.lbbo.nl vind je onder 

meer de volgende artikelen die gerelateerd zijn aan 

formatieve assessment:

– Recensie: Leren zichtbaar maken met formatieve 

assessment (november 2017)

– Groeigericht begeleiden (november 2017)
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Samen lessen voorbereiden, bij elkaar in de klas kijken en 

daarna evalueren, levert veel inzicht en plezier op bij leraren. 

Of zoals adviseur Gelissen weleens zegt: ‘Ga eens op studie-

reis naar het lokaal naast je!’ En als dat niet lukt, neem je les 

dan een keer op en kijk hem later met collega’s nog eens 

terug. Dit doet echt wonderen.

Het is ook belangrijk dat er teamleden zijn die vooroplopen 

en collega’s kunnen helpen zich te ontwikkelen: zogenoemde 

instructional leaders. Gelissen: ‘Door samen met hen de klas-

sen te bezoeken en te observeren en evalueren, ontstaat er 

een olievlek in de school. Op deze manier kun je de nieuwe 

werkwijze ook borgen binnen de school. Begin met strategie 

1, het werken met leerdoelen en succescriteria. Ga niet te 

snel en neem de tijd, zeker een half jaar, om die eerst onder 

de knie te krijgen. En ten slotte: praat er niet over, maar doe 

het gewoon!’ 

Tot slot 
Formatieve assessment biedt veel mogelijkheden om ontwik-

kelingsgericht aan de slag te gaan in het onderwijs. Het levert 

resultaat, plezier en betrokkenheid op bij zowel leraren als 

leerlingen. Het verdient daarbij aanbeveling om oog te hebben 

voor het proces van invoering. Kijk goed wat passend is bij 

de school. In het geval van De Kleine Keizer heeft het team 

bewust gekozen om over een langere periode de verschillende 

strategieën in te oefenen. De school kiest voor het inrichten 

van een lerende organisatie met elementen als lesson study. 

Niet voor elke school is hetzelfde pad geschikt. Houd oog voor 

de verschillen. Wat vooropstaat, is dat het een pad van uitpro-

beren is, maar dat investeren in het betrekken van de leerlin-

gen bij hun eigen leerproces altijd vruchten afwerpt.
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