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 Nieuwe aanpak

Studenten krijgen meer inzicht in het 
leerproces van hun leerlingen 
Rob Nijhuis, Instituut voor Lerarenopleidingen - Hogeschool Rotterdam

Formatieve evaluatie en feedback zijn effectieve interventies in het onderwijs die het leerproces van leerlingen 
inzichtelijk kunnen maken (Hattie, 2008), zowel voor de leerlingen als voor de docent. Een ‘growth mindset’ 
(Dweck, 2008) kan hierbij zorgen voor een krachtige leeromgeving waarin leerlingen hun capaciteiten 
optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom ben ik vijf jaar geleden met een collega van Duits begonnen met het 
implementeren van formatief evalueren in verschillende vo-klassen bij de vakken Duits en Frans. Dit was een 
reactie op de naar onze mening doorgeslagen toetscultuur en een verminderd leerrendement bij leerlingen na 
de afgenomen (vaardigheids)toetsen. Deze pilot had de volgende effecten: het leerproces van de leerlingen 
werd inzichtelijker, hun leerprestaties vertoonden een stijgende lijn en de leerlingen kwamen gemotiveerder 
naar de lessen. Meerdere collega’s kregen dit te horen en zij sloten zich aan bij de werkgroep die de naam 
Groei in Beeld kreeg. Voor het huidige schooljaar (2020-2021) is het de bedoeling formatieve evaluatie te gaan 
implementeren in alle brugklassen op deze vo-school. Dit vraagt eveneens een andere manier van opleiden 
door de lerarenopleidingen. Zij dienen hun studenten meer te gaan opleiden vanuit de formatieve leercyclus, 
waarbij er eveneens aandacht is voor de rol van leercoach. De methode Didactisch Coachen (Voerman & 
Faber, 2010) kan hierbij van meerwaarde zijn.

Inleiding
Het onderwijs heeft een grote uitdaging voor zich liggen. De leerlingen van vandaag moeten namelijk worden 
klaargestoomd voor de wereld van morgen. Dit is een wereld waarin technologie een almaar grotere rol speelt. 
Een wereld waarin leerlingen beschikken over een andere basis op het gebied van kennis en vaardigheden, 
vanwege de curriculumwijziging waar onder de noemer van Curriculum.nu hard aan wordt gewerkt. De 
verwachting is dat scholen hier momenteel al op grote schaal op inspelen. De motiverende spreker Richard 
Williams stelt in zijn YouTube-video I sued the school system!!! (2016) echter dat alle leerlingen op dezelfde 
manier dezelfde leerstof krijgen aangereikt. Hij geeft aan dat het onderwijs meer zou kunnen inspelen op de 
verschillen die er tussen leerlingen bestaan. Hoewel deze veelbekeken video de staat van het Amerikaanse 
voortgezet onderwijs belicht, zijn er parallellen te trekken met het onderwijs in Nederland. Goed onderwijs 
betekent onder meer dat een docent moet kunnen inspelen op de behoeften van de individuele leerling. 
“De ene leerling heeft baat bij herhaling van de instructie, eventueel in een kleinere groep of op andere 
wijze, terwijl een andere leerling soms beter zelf aan het werk kan gaan met de leerstof” (Inspectie van het 
Onderwijs, 2020, p. 25). Dit gebeurt nog niet altijd in de praktijk, wijst deze publicatie uit. In mijn hoedanigheid 
als instituutsopleider sluit ik mij hierbij aan: ik ben op weinig middelbare scholen concrete initiatieven 
tegengekomen die het onderwijs daadwerkelijk gereed kunnen maken voor de toekomst. Vandaar dat ik graag 
de ervaringen met de in dit artikel besproken pilot wil delen om te laten zien dat een dergelijke verandering in 
de opzet van het onderwijs kan resulteren in het beter inspelen op de behoeften van de individuele leerling. 
Op deze manier kunnen (aanstaande) docenten meer inzicht krijgen in het leerproces van hun leerlingen en 
kan er een goede leerlingbegeleiding in de les worden opgezet. Dit zorgt voor een transitie in attitude waar 
lerarenopleiders rekening mee dienen te houden bij het opleiden van de docenten van morgen.
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Inspelen op de verschillen tussen leerlingen
Een krachtige leeromgeving waarin leerlingen of studenten optimaal gebruik kunnen maken van hun kennis 
en vaardigheden dient onder andere de volgende onderdelen te bevatten: een growth mindset (Dweck, 2008) 
bij leerlingen en de mogelijkheid voor docenten om hen van feedback te kunnen voorzien (Hattie, 2008). 
Volgens psychologe Carol Dweck (2008) kan er een onderscheid worden gemaakt tussen een zogeheten 
fixed (vastgeroeste) mindset en een growth (ontwikkelende) mindset. In het eerste geval is er sprake van een 
leerhouding waarbij uitdagingen uit de weg worden gegaan, omdat deze leerlingen de overtuiging hebben 
dat hun capaciteiten reeds vaststaan (Murphy & Thomas, 2008). Goede leerresultaten worden dan ook 
mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van een bepaald talent. Door het zien van succes bij een ander daalt 
op de lange termijn het eigen zelfvertrouwen (Masters, 2014). Leerlingen met een growth mindset hebben 
daarentegen het gevoel dat zij hun capaciteiten kunnen ontwikkelen (Murphy & Thomas, 2008). Dit zorgt 
ervoor dat zij uitdagingen verwelkomen en falen zien als een onderdeel van hun eigen leerproces. Niet slagen 
houdt in dat een leerling meer moet oefenen om het maximale uit zichzelf te kunnen halen (Masters, 2014). 
Hoewel deze vormen van leerattitude lijnrecht tegenover elkaar staan, kan worden gesteld dat iedereen 
in staat is om zichzelf te ontwikkelen (Dweck, 2008). Leerlingen met een growth mindset (Dweck, 2008) 
kunnen echter wel eerder leren van de feedback die zij van hun docent krijgen. Volgens de meta-analyse van 
onderwijswetenschapper John Hattie (2008) is het geven van feedback door een docent een van de meest 
effectieve interventies in het onderwijs om het leerproces van leerlingen inzichtelijk te kunnen maken, zowel 
voor de leerling zelf als voor de docent. Een docent kan een leerling hierdoor immers antwoord laten geven op 
de volgende vragen: Waar ga ik naartoe? (feed-up), Hoe heb ik het gedaan? (feedback), en: Wat is de volgende 
stap? (feed-forward). Door deze effectieve manier van feedback (Hattie & Timperley, 2007) is het voor leerling 
en docent duidelijk hoever de leerling is in zijn leerproces en waar hij eventueel nog meer aandacht aan zou 
kunnen besteden.

Leerproces in beeld
In de praktijk laat een docent op de meeste middelbare scholen door middel van zijn feedback weten hoe een 
bepaalde leeractiviteit is uitgevoerd door een leerling. Een cijfer vormt hierbij over het algemeen het eindoordeel 
van het leerproces: “cijfers worden gezien als het eindproduct van een proces waarin van hoofdstuk naar 
hoofdstuk en van toets naar toets wordt gewerkt” (Sluijsmans & Kneyber, 2016, p. 8). Zodoende neemt de 
kracht van de gegeven feedback af, want leerlingen zetten zich vaak alleen volledig in voor leeractiviteiten die 
met een cijfer worden beoordeeld. Het leerrendement van deze toetsen is eveneens van korte duur. “Daarom 
wordt in toenemende mate aandacht besteed aan toetsen die verder leren stimuleren – het zogenoemde 
formatief toetsen. Er is echter nauwelijks consensus over de vraag wat formatief toetsen nu precies betekent 
en aan welke kenmerken formatief toetsen moet voldoen om ervoor te zorgen dat het effectief bijdraagt aan 
leren” (Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & Van der Vleuten, 2013, p. 9). Wat wel met zekerheid kan worden 
vastgesteld, is dat formatief toetsen, hierna formatieve evaluatie genoemd, volgens de eerdergenoemde 
meta-analyse van Hattie (2008) een uitermate effectieve interventie kan zijn om het leerproces van leerlingen 
inzichtelijk te maken. 

Geïnspireerd door deze literatuur ben ik vijf jaar geleden, destijds werkzaam als docent Frans in het voortgezet 
onderwijs, met een collega van Duits begonnen met het implementeren van formatieve evaluatie in de lessen 
van de vakken Duits en Frans in de derde klas van de havo en het vwo. Wij vonden dat de toetscultuur in het 
vo enigszins was doorgeslagen en dat hierdoor niet meer duidelijk was in hoeverre leerlingen een afzonderlijk 
lesonderwerp hadden begrepen. Alle aangeboden onderwerpen – van lees- tot spreekvaardigheid en van 
woordenschat tot grammatica – werden namelijk per hoofdstuk afgetoetst en becijferd. Hierdoor kon het 
voorkomen dat een leerling met een onvoldoende voor meerdere deelonderwerpen toch kon slagen voor een 
bepaalde toets, omdat hij voor de gehele toets gemiddeld wel een voldoende eindcijfer had behaald. Enkele 
weken later stond de volgende toets op het programma en kon er weer sprake zijn van eenzelfde scenario. 
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Na het behalen van een cijfer is voor een leerling het leerproces meestal voorbij, waardoor het leerrendement 
slechts van korte duur is (Wiliam, 2013). Het was dan ook niet vreemd dat de hoeveelheid toetsen averechts 
werkte op de leerhouding en de motivatie van de leerlingen. Dit veroorzaakte bij ons als docenten een 
ontevreden gevoel. We stopten namelijk veel tijd en aandacht in het maken van onze toetsen, die vervolgens 
haastig en slordig werden gemaakt door de leerlingen. Daarnaast zagen wij regelmatig dat leerlingen de 
schriftelijke feedback tijdens dan wel na de les weggooiden in de prullenbak. Daarom besloot ik samen met 
mijn collega dit anders aan te pakken. Het einddoel was dat leerlingen de meerwaarde van onze vakken, 
beide een keuzevak vanaf het vierde jaar van de havo en het vwo, meer gingen inzien en niet louter dachten 
aan de hoeveelheid toetsen die zij tijdens onze lessen dienden te maken. Zelf wilden wij meer in gesprek 
gaan met leerlingen in plaats van, eveneens in de les, veel tijd kwijt te zijn aan het corrigeren van gemaakte 
toetsen. De gekozen manier om deze doelen te bereiken werd het invoeren van formatieve evaluatie. Hierbij 
hebben we ons laten inspireren door de ideeën van onderwijskundige Dylan Wiliam, die in zijn boek Cijfers 
geven werkt niet (2013) aangeeft dat leerlingen meer vooruitgang boeken bij een lesmethode die gestoeld 
is op feedback in plaats van cijfers. Leerlingen kunnen in samenspraak met hun docent beslissingen nemen 
met betrekking tot de volgende stappen in het leerproces (Black & Wiliam, 2009). Dit staat in contrast met 
het ‘reguliere’ summatief toetsen, waarbij toetsing wordt gebruikt als afsluiting van het leren (Sluijsmans & 
Kneyber, 2016). Om in de woorden van Wiliam (2013) te blijven: “cijfers stoppen het leerproces”. Derhalve 
heb ik er met mijn collega voor gekozen om minder cijfermatig te toetsen en meer waarde toe te kennen aan 
het feedbackproces. Aangezien wij zelf oordeelden dat onze manier van feedback effectiever kon worden, 
hebben we de methode Didactisch Coachen van Voerman en Faber (2010) ingezet. Hierdoor was er sprake 
van een interactieproces waarbij “de docent feedback geeft én vragen stelt om het reflectieproces van de 
leerling te bevorderen” (Voerman & Faber, 2010, p.53). Leerlingen worden op deze manier continu betrokken 
bij, en staan aan de basis van, hun eigen ontwikkeling. Alvorens wij deze doelen van formatieve evaluatie en 
feedback konden bereiken, dienden we echter de volgende stappen in de pilot te doorlopen.

Ten eerste besloten we al onze summatieve hoofdstuktoetsen te digitaliseren door het online toetsprogramma 
Quayn te gebruiken. We wilden namelijk dat leerlingen een toets konden maken op het moment dat zij hier 
klaar voor waren. Dit kan bij elke leerling anders zijn en daarom hadden we veel verschillende vragen en 
antwoorden nodig. Door gebruik te maken van Quayn hadden we een databank met items waarbij er voor elke 
toetsvraag één of meerdere alternatieven waren. Het was dan ook mogelijk om het programma meerdere versies 
te laten maken van een toets, waarvan de gegeven antwoorden en de beoordelingen na afloop onmiddellijk 
inzichtelijk waren voor de leerlingen. Het merendeel van de toetsvragen werd door het toetsprogramma 
nagekeken. Alleen de open vragen dienden door mijn collega en mijzelf te worden beoordeeld. Dit zorgde 
overigens voor een van de ontwerpfouten aan het begin van deze pilot van formatieve evaluatie: sommige 
vragen hadden wij verkeerd gelabeld waardoor deze in een later stadium alsnog handmatig door ons dienden 
te worden nagekeken. Van een besparing in nakijktijd was in het beginstadium dan ook geen sprake. Dit ging 
in enkele gevallen ten koste van het feedbackproces en het bijbehorende reflectieproces met een leerling 
tijdens de les. Het soms wegvallen van de wifi-verbinding tijdens een toets zorgde er eveneens voor dat we 
creatieve oplossingen hebben moeten bedenken. 
Daarnaast gaven wij de verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke toetsdatum, oftewel het einde van het 
leerproces, aan de leerlingen door te zeggen dat zij een summatieve toets konden maken zodra zij hier klaar 
voor dachten te zijn. Om dit moment voor hen duidelijker te maken, gaven wij gedurende het leerproces 
kleinere toetsen die door ons of medeleerlingen van feedback, en niet meer van cijfers, werden voorzien. Onder 
het mom van Didactisch Coachen (Voerman & Faber, 2010) bespraken wij deze formatieve toetsen vervolgens 
met de leerlingen, die concludeerden dat ze wel of nog niet ver genoeg waren in hun eigen leerproces om 
de cijfermatige summatieve toets te kunnen maken. Zo bereidde iedere leerling zich op zijn eigen wijze en 
in zijn eigen tempo op de toets voor, en kon het voorkomen dat de ene leerling deze na drie weken maakte, 
terwijl een ander de toets pas na zes weken maakte. In het begin was het voor ons even zoeken hoe wij met 
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deze verschillen om konden gaan, maar al snel zagen wij in dat de leerlingen die de toets eerder maakten, 
zelfstandig aan een ander schoolvak konden werken waarvoor zij meer tijd en aandacht nodig hadden. Het 
verder werken aan de vakken Duits en Frans was uiteraard ook een mogelijkheid, maar aanvankelijk kozen niet 
veel leerlingen hiervoor. In een later stadium was voor ons duidelijker in welk tempo en op welke manier de 
leerlingen zich de leerstof eigen maakten. Hierdoor konden wij ‘snelle’ leerlingen stimuleren hun capaciteiten 
te benutten door hun klasgenoten waar mogelijk te helpen door rond te lopen en vragen te beantwoorden. Dit 
zorgde ervoor dat wij uitvoeriger in gesprek konden gaan met de leerlingen die dit nodig hadden. 
Ten slotte kozen mijn collega en ik ervoor om leerlingen bij het beoordelen van de productieve vaardigheden 
(schrijven en spreken) te betrekken door ze de rol van medebeoordelaar te geven. Op deze manier wilden wij 
de leerlingen continu bij het feedbackproces betrekken in plaats van dat zij louter feedback aangereikt kregen 
van ons. Onderzoek van Coté (2014) heeft aangegeven dat peerfeedback het best anoniem kan plaatsvinden: 
reviewers zullen meer, eerlijkere en constructievere feedback geven als zij niet weten wiens werk zij nakijken. 
In de situatie van de pilot kregen leerlingen anoniem het werk van een van hun klasgenoten en gaven zij in 
de rol van ‘peer’ feedback op de geleverde prestatie. Wij kwamen er echter al snel achter dat wij de leerlingen 
moesten trainen in hoe zij dit op een effectieve manier kunnen doen. Met beoordelingen als ‘goed gedaan’ 
of ‘slecht’ konden zowel de leerlingen van wie de prestaties waren als wijzelf niet veel ten aanzien van de 
eventuele stappen die deze leerlingen nog dienden te zetten op het gebied van een bepaalde productieve 
vaardigheid. 

Uiteindelijk kan worden geconcludeerd dat de beschreven stappen van formatieve evaluatie resulteerden in 
de volgende effecten: het leerproces van de leerlingen werd inzichtelijker voor ons, hun prestaties vertoon-
den een stijgende lijn en ze kwamen met meer plezier naar onze lessen. Leerlingen konden namelijk zelf 
bepalen wanneer zij een summatieve toets maakten en wat zij konden doen op het moment dat zij deze al 
eerder dan de rest van de klas hadden afgerond. Zodoende hadden leerlingen direct invloed op hun eigen 
leerproces en hadden zij niet het gevoel alleen ‘passagier’ te zijn van het algehele leerproces. Wij op onze 
beurt constateerden dat onze rol van kennisoverdrager was verschoven naar die van leercoach. Wij hadden 
immers, door het toepassen van Didactisch Coachen (Voerman & Faber, 2010), coachingsgesprekken met 
leerlingen, waardoor we meer op de hoogte waren van hun leerproces en deze eveneens inzichtelijker werd 
voor ons. De toepassing van Quayn en de gegeven peerfeedback bij de productieve vaardigheden gaven ons 
concrete resultaten om te bespreken met de leerlingen. Zij konden hierop reflecteren alvorens de volgende 
stappen in hun leerproces te zetten. Deze transitie naar leercoach was nieuw voor ons, omdat hier in het 
‘oude’ onderwijsmodel en in de door ons gevolgde lerarenopleidingen weinig aandacht aan werd besteed. 
Meerdere collega’s – zowel van moderne vreemde talen (Engels) als van zaak- (geschiedenis en biologie) en 
exacte vakken (wiskunde) – kregen deze positieve ervaringen te horen en zij besloten formatieve evaluatie 
in hun klassen toe te passen. Mijn collega en ik grepen deze mogelijkheid aan om de pilot te perfectioneren 
alsmede deze uit te breiden naar al onze andere eerste, tweede en derde klassen (van het vmbo tot het  
vwo). Deze gebeurtenissen resulteerden in de totstandkoming van de werkgroep Groei in Beeld. Onder 
leiding van mijn collega en mijzelf sloten uiteindelijk een twintigtal collega’s zich aan die nog één stap 
verder wilden gaan, namelijk de implementatie van formatieve evaluatie zonder cijfers bij alle vakken in 
een brugklas havo/vwo. Hierbij speelde het online portfolio Peppels een belangrijke rol. Leerlingen leggen 
via dit medium vast hoever zij zijn in hun eigen leerproces, dat gepersonaliseerd is ten aanzien van tempo 
en niveau. Om ervoor te zorgen dat leerlingen dit konden doen, hadden alle docenten rubrics ontwikkeld 
waarin de vakspecifieke leerdoelen in leerlingentaal stonden uitgewerkt. Daarnaast lieten de docenten hun 
leerlingen in de coachingsgesprekken reflecteren op hoe deze doelen konden worden bereikt en hoever zij 
op dat moment in hun eigen leerproces waren. Het grote verschil met de aanvankelijke pilot van formatieve 
evaluatie was dat de leerlingen eveneens moesten aantonen dat zij een leerdoel (en de bijbehorende cijferloze 
eindtoets) hadden behaald, voordat zij verder konden gaan met het bestuderen van een nieuw thema dan 
wel hoofdstuk. Om deze ontwikkeling inzichtelijk te maken waren er meerdere formatieve momenten per 
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onderwijsblok terwijl er sprake was van één summatieve toets. Deze toets werd alleen niet met cijfers 
beoordeeld, maar met de eerdergenoemde vakspecifieke rubrics. Hoewel zowel leerlingen als docenten dit 
een prettige manier van werken en leren vonden, is er uiteindelijk voor gekozen om de summatieve toets weer 
met een cijfer te beoordelen. Ouders van leerlingen gaven aan dat het overzicht van de verrichte prestaties 
niet altijd eenduidig voor hen was en dat ze de vertrouwde cijfers misten. Ze waren dus nog niet klaar voor 
het louter met rubrics beoordelen van leeractiviteiten. Overigens is de pilot in deze brugklas havo/vwo het 
afgelopen schooljaar eveneens toegepast in een andere brugklas mavo/havo. Dit schooljaar (2020-2021) 
wordt formatieve evaluatie ingezet in alle nieuwe brugklassen. Hiermee wordt ingespeeld op de landelijke 
trend waarbij docenten proberen de toetsdruk op scholen te verminderen en het leerproces van leerlingen 
meer centraal te stellen. Oftewel: van docentgestuurd naar leerlinggestuurd onderwijs. Dit heeft gevolgen 
voor het onderwijs aan toekomstige docenten. 

Implicaties voor lerarenopleidingen
De beschreven pilot van formatieve evaluatie zorgt ervoor dat de aandacht van het resultaat van het leerproces 
verschuift naar het verloop van dit proces. Hierdoor dienen docenten meer oog te hebben voor de rol van 
leercoach, de zogeheten zesde rol van de leraar (Slooter, 2018), en de rol van kennisoverdrager minder groot 
te maken. Dit sluit aan bij een gewenste verandering in de onderwijswereld: het huidige onderwijs besteedt 
(te) veel tijd en aandacht aan docenten, terwijl het leerproces van leerlingen centraal zou moeten staan 
(Bergmann & Sams, 2012). In de rol van leercoach kunnen docenten leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling 
in de richting van zelfregulerend leren (Slooter, 2018). Bij Groei in Beeld is het namelijk de leerling die bepaalt 
op welke manier en in welk tempo zijn leerproces verloopt, de docent speelt hierbij alleen een ondersteunende 
rol. 

Om ervoor te zorgen dat de docenten van morgen voorbereid zijn op de veranderingen die formatief evalueren 
van hun eigen lespraktijk vraagt, dienen lerarenopleidingen hiervoor praktische handvatten aan hen te 
geven tijdens de lessen op de instituten. Tijdens de te geven lessen op de stagescholen zullen studenten 
immers meer en meer in aanraking komen met initiatieven op het gebied van formatieve evaluatie dan wel 
deze zelfstandig dienen uit te voeren. Want hoewel formatief evalueren een veelbesproken onderwerp is in 
het hedendaagse onderwijs, hoeft de daadwerkelijke uitwerking niet op elke school en in elke klas gelijk 
te zijn. Dit laten de praktijkvoorbeelden uit de boeken van Sluijsmans en Kneyber (2016) en van Sluijsmans 
en Segers (2018) zien. Het is dan ook zaak dat lerarenopleiders, naast het bijbrengen van de benodigde 
theorie over formatief evalueren, hun studenten stimuleren om kritisch te kijken naar de toepassingen in de 
praktijk. Op deze manier kunnen zij zelf een good practice evalueren en waar nodig bijstellen. Dit hebben 
mijn collega van Duits en ikzelf eveneens met succes gedaan in het eerder beschreven praktijkvoorbeeld. 
Het is uiteraard mogelijk voor aanstaande docenten om zelf een concept uit te werken aan de hand van de 
theorie. Dit zal vermoedelijk meer tijd in beslag nemen, maar het scheelt dat studenten de ‘gebruikelijke’ 
lessen bij formatieve evaluatie nog altijd kunnen voorbereiden en uitvoeren. Zij dienen echter meer aandacht 
te hebben voor hoe zij het leerproces van hun leerlingen ‘bewust’ kunnen monitoren en begeleiden. Hier 
heeft het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) op in willen spelen door in 2016 een netwerk op te zetten voor 
lerarenopleiders die vinden dat formatieve evaluatie een belangrijkere rol in de lerarenopleiding behoeft. 
“Veel lerarenopleiders willen hun opleiding (meer) vormgeven vanuit de formatieve leercyclus, waardoor 
studenten ‘ervaren’ wat formatief toetsen is” (Van Silfhout, 2018, p. 13). Als lerarenopleider Frans sluit ik mij 
graag bij deze ontwikkeling aan; al wil ik – in tegenstelling tot in het genoemde citaat – door de beladenheid 
van het begrip ‘toetsen’ liever spreken van de term formatief evalueren. Hoe dan ook, een van de eerste 
opbrengsten van het netwerk is inmiddels voor geïnteresseerden te downloaden via de website https://
www.slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/lerarenopleiders/collegereeks/. Dit zijn hoor- en werkcolleges 
waarin lerarenopleiders hun studenten kennis kunnen laten maken met de basisprincipes achter formatieve 
evaluatie. Overigens is er bij het leerproces van aanstaande docenten naar (meer) toepassing van formatief 
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evalueren in de eigen lespraktijk eveneens sprake van een implementatie van ditzelfde concept. Studenten 
bekijken met betrokken lerarenopleiders, medestudenten en relevante externen voortdurend waar zij staan 
in hun eigen ontwikkeling “en overleggen wat de optimale vervolgstappen zijn en hoe deze kunnen worden 
gezet” (Sluijsmans & Segers, 2018, p. 12). Hierbij kan het interactieproces tussen de betreffende personen, 
net als het geval was tijdens het eerder beschreven praktijkvoorbeeld, worden geperfectioneerd door gebruik 
te maken van de methodiek Didactisch Coachen van Voerman en Faber (2010). Op deze manier kan een 
lerarenopleider het reflectieproces van een student bevorderen. Er wordt namelijk aandacht besteed aan de 
capaciteiten die een student heeft alsmede aan de mogelijkheden die er zijn om deze verder uit te bouwen. 
Uiteindelijk zal er hierdoor sprake zijn van een positief effect op het leerproces en de motivatie van de student 
(Voerman & Faber, 2010). Een lerarenopleider krijgt op zijn beurt meer inzicht in het leerproces van deze 
student. Er is sprake van een constante dialoog waarbij de student het ‘hoe’ (manier en tempo) bepaalt en de 
lerarenopleider in samenspraak met de werkplekbegeleider het ‘wat’ (leerdoelen). 
Een volgende stap is dat leerlingen ditzelfde proces gaan doorlopen onder begeleiding van deze aanstaande 
docenten. Hierbij is het van belang dat zij ervoor zorgen dat er sprake is van een krachtige leeromgeving waarin 
leerlingen een growth mindset (Dweck, 2008) hebben of krijgen. Leerlingen hebben zodoende de overtuiging 
dat zij zichzelf kunnen ontwikkelen (Murphy & Thomas, 2008) en zij kunnen leren van de feedback die zij van 
hun docent krijgen. Op het moment dat zij een leeractiviteit niet met een voldoende resultaat kunnen afronden, 
zullen zij dit zien als een onderdeel van hun eigen leerproces. Ze rechten hierbij de rug en gaan meer oefenen 
om alsnog het voor hen maximale resultaat eruit te halen (Masters, 2014). Als lerarenopleider heb ik er alle 
vertrouwen in dat de docenten van morgen een onderwijsvernieuwing als formatieve evaluatie in de praktijk 
kunnen brengen. Zij leren, zowel schriftelijk als mondeling, hun eigen leerdoelen inzichtelijk te maken voor 
hun eigen opleiders. Een voorbeeld hiervan vindt momenteel plaats in de pilot Flexibiliseren Deeltijdonderwijs 
bij Hogeschool Rotterdam. Studenten maken afspraken met de school over het realiseren van de zogeheten 
leeruitkomsten. “Het gaat er in het programma om wat een student moet kennen en kunnen op het moment 
dat hij of zij zijn of haar diploma haalt. De weg daar naartoe kan op verschillende manieren worden ingevuld” 
(Hogeschool Rotterdam, 2018). Studenten bepalen hierbij in overleg met hun studieloopbaancoach de voor 
hen optimale leerroute. En dit maakt de onderwijscirkel weer rond: van lerarenopleider naar student, van 
student naar leerling. Allemaal met als doel om meer inzicht te geven in het leerproces van de lerende en in de 
stappen die er nog kunnen worden gezet. 
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