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Voorwoord

De titel van dit boek is Grip op leren in het vo. Je vraagt je vast af 

waarom ik deze titel heb gekozen. Dit boek gaat toch over formatief 

handelen? Het antwoord is eenvoudig. Ik ben nu al 21 jaar leraar. Er 

zijn in die tijd al heel wat onderwijsvernieuwingen langsgekomen. 

Sommige vond ik goed, andere wat minder. Maar er was er niet één 

zo effectief om leerlingen écht aan het leren te krijgen in de les als 

formatief handelen. Hoe dat kan? Bij formatief handelen gaat het 

om het leerproces van de leerling. Als je als docent dit proces weet 

te activeren bij de leerling, leren de leerlingen niet alleen meer, 

maar krijgen ze ook nog meer plezier in het leren. Door formatieve 

technieken in mijn eigen lessen toe te passen, heb ik ontdekt dat 

het ook echt zo werkt. 

Alle technieken die ik in dit boek beschrijf, heb ik zelf dus ook 

ingezet in mijn lessen. Ik merkte dat mijn leerlingen niet alleen be-
tere resultaten haalden, maar ik zag ze ook meer nadenken over 

hun eigen houding ten opzichte van het fenomeen leren. Waar ze 

bijvoorbeeld aanvankelijk woordjes stampten op de avond voor de 

toets, om ze daarna zo snel mogelijk weer te vergeten, denken ze 

nu na over manieren om hun woordenschat duurzaam uit te breiden 

en de geleerde woorden ook vast te houden. Dat ging overigens 

niet zonder slag of stoot. Formatief handelen is iets wat je ook in de 

vingers moet krijgen als docent. Daar gaat tijd overheen. Gelukkig 

kreeg ik wel al snel hoopvolle signalen en kreeg ik goede feedback 

van mijn leerlingen, zodat ik doorging met het inzetten van de for-

matieve technieken die ik in dit boek beschrijf.
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Dit boek is bedoeld voor docenten op alle mogelijke niveaus van 

het voortgezet onderwijs: of je nu werkt in het vmbo of op het gym-

nasium, iedere leraar kan zijn voordeel doen door formatief hande-

len in te zetten. Of je nu gym geeft of wiskunde, uiteindelijk wil je 

dat jouw leerlingen zoveel mogelijk leren. Ook leerkrachten in de 

bovenbouw van het basisonderwijs kunnen formatief handelen in-

zetten. Formatief handelen biedt een prachtige kans om meer grip 

op dit échte leren te krijgen. Dat de cijfers van diezelfde leerlingen 

ook nog eens beter worden, is mooi meegenomen. Veel mensen 

denken dat je óf summatief (voor een cijfer) óf formatief werkt. Het 

een hoeft het ander helemaal niet uit te sluiten. Door slim formatief 

te werken, gaan je leerlingen ook betere cijfers halen.

Het boek dat voor je ligt, is vooral ook een heel praktisch boek. 

Het voornaamste doel is jou als leraar de kans te bieden direct aan 

de slag te gaan met formatief handelen. Je kunt het boek de eerste 

keer misschien het best helemaal uitlezen. Zo krijg je niet alleen 

uitleg over hoe formatief handelen werkt, maar ook redenen waar-

om formatief handelen zoveel impact kan hebben op je lesgeven. 

Daarna kun je telkens een onderdeel van de formatieve leercyclus 

onder de loep nemen. De volgorde is hierbij wel belangrijk, want 

zonder leerdoelen en succescriteria kun je bijvoorbeeld geen spe-

cifieke feedback geven. Mijn tip is: hou hierbij de volgorde aan van 

de formatieve leercyclus die ik in dit boek uitleg.
Je leest de tekst en bedenkt wat je in jouw eigen lespraktijk gaat 

gebruiken. Het werkt het best als je dit samen met collega’s doet. 

Op die manier kun je elkaar coachen en verder helpen. Ook kun je 

elkaar feedback geven. Je hoeft niet meteen alle onderdelen van 

de formatieve leercyclus te doen. Je kunt het formatieve proces tel-

kens uitbreiden door nieuwe elementen toe te voegen. Als je daar-

naast ook nog formatief te werk gaat bij het onder de knie krijgen 
van de technieken die je hier leert, ontdek je steeds weer nieuwe 

facetten en verdiept je eigen leerproces zich ook. Zo word je een 

steeds betere leraar en ben jij zelf ook écht aan het leren. En dat 

werkt aanstekelijk op je leerlingen. Uiteraard kun je dit boek ook 

gebruiken als studiemateriaal voor een training formatief handelen.



 Voorwoord 9

Formatief toetsen? Formatief evalueren? Formatief handelen? In-

middels zijn er meerdere termen in de omloop die min of meer het-

zelfde betekenen. Toch geef ik de voorkeur aan formatief handelen 

en kies ik er bewust voor de term formatief toetsen te vermijden. 

Formatief toetsen suggereert namelijk dat het vooral gaat om een 

vorm van toetsen. Docenten denken bij formatief toetsen vaak aan 

diagnostisch toetsen, terwijl dit maar een klein deel van het gehele 

formatieve proces is. Bij formatief handelen komt veel meer kijken, 
zoals het werken met leerdoelen, succescriteria, feed-up, feed-

back, feedforward en diverse formatieve werkvormen. Kortom, een 

breed scala aan handelingen, vandaar dat ik de voorkeur geef aan 

de term formatief handelen. 

Het boek is als volgt opgebouwd.

We beginnen met het waarom, want voordat je met formatief 

handelen aan de slag wilt, moet ik je misschien nog overtuigen van 

de meerwaarde. Ik geef je daarom 17 goede redenen waarom je 

formatief handelen zou willen gebruiken in je lespraktijk. Bij een 

opleiding tot teamcoach heb ik namelijk geleerd dat je bij een ver-

nieuwing minstens 17 keer moet ingaan op het waarom van die ver-

andering. En om meteen maar even een misverstand uit de weg 

te ruimen: de belangrijkste reden om met formatief handelen aan 

de slag te gaan, is niet minder nakijkwerk omdat je minder toetsen 

geeft …
Daarna volgt de formatieve leercyclus met de vier hoofdbe-

standdelen van formatief handelen: leerdoelen, succescriteria, feed- 

back en circulair werken. Je leert onder andere hoe je leerdoelen 

opstelt en die vervolgens zodanig met leerlingen communiceert 

dat ze begrijpen wat jij bedoelt. Ook leer je wat succescriteria zijn 

en hoe je leerlingen ermee kunt laten werken, bijvoorbeeld door 

leerlingen succescriteria op te laten stellen voor hun medeleerlin-

gen. Daarna leer je meer over de krachtigste tool om het leren van 

je leerlingen te beïnvloeden: feedback. Tot slot leer je ook hoe je 

circulair kunt werken door aan feedforward te doen.
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Als je met formatief handelen aan de slag wilt, zijn er ook een aantal 

opvattingen over leren die een belangrijke rol spelen. Je kunt dan 

denken aan ideeën over leren en over de leercapaciteiten van leer-

lingen, maar ook aan afspraken die een belangrijke rol spelen in de 

formatieve leercyclus, zoals de afspraak dat elke leerling altijd werk 

moet kunnen aanleveren. Ik noem dit de succesfactoren voor forma-

tief handelen. Aan elk van deze succesfactoren heb ik een aparte 

paragraaf gewijd. Ik heb in totaal 7 succesfactoren opgesteld. Deze 

vind je in hoofdstuk 16.



1 Formatief handelen:
 17 redenen waarom

Iedereen in het onderwijs heeft het momenteel over formatief han- 
delen. Is dit de zoveelste hype? Of heeft formatief handelen echt 
een meerwaarde voor de leerresultaten van de leerlingen? In dit 
hoofdstuk geef ik 17 redenen waarom formatief handelen grote 
voordelen heeft voor het leerproces en de leerresultaten van de 
leerlingen zelf. Daarmee heeft formatief handelen natuurlijk met- 
een ook een groot effect op het welbevinden van leerlingen en do-
centen. Voor leerlingen is er namelijk niks bevredigender dan mer-
ken dat je ergens beter in wordt. Voor docenten is er tegelijkertijd 
niks fijner dan constateren dat je de leerlingen echt verder kunt 
helpen met je vak. Formatief handelen geeft je daar de tools voor.

Reden 1: écht leren

Bij formatief handelen in de puurste vorm gaat de leerling door met 

oefenen en leren totdat hij het leerdoel beheerst. Dit geldt voor 

álle leerlingen! Bij formatief handelen gaat het dus om echt leren. 

Dat is heel wat anders dan wat ik vroeger vaak deed: ik leerde de 

Franse woordjes de avond voor de toets, haalde keurig een cijfer 

tussen de acht en de tien en was de meeste woordjes twee dagen 

later alweer vergeten. Bij formatief handelen gaat het juist om de 

vraag hoe je de woorden zo kunt leren dat je ze een jaar later nog 

kent. Dat noem ik écht leren! En dat échte leren is waar elke leraar 

die ik ken voor gaat. Het is ook een van de belangrijkste redenen 


