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Vereisten om formatieve toetsing te implementeren in 

de onderwijspraktijk 
Bestaan er vereisten voor het implementeren van formatieve toetsing in de onderwijspraktijk? Blijkbaar 
ben ik niet de enige met deze vraag. Heitink, Van der Kley, Veldkamp, Schildkamp & Kippers (2016), 
hebben hier een literatuuronderzoek naar uitgevoerd. In het kader van een verdiepingsopdracht van 
de MOOC bij de Open Universiteit over formatieve toetsing wordt een samenvatting gemaakt van de 
wetenschappelijke publicatie hierover in Educational Research Review.   

Samenvatting: 

Al veel onderzoekers hebben bevestigd dat formatieve toetsing (Assesment for Learning, verder 
afgekort als Afl) het leren van de student aantoonbaar verbetert. Welke factoren de implementatie 
ervan in de dagelijkse onderwijspraktijk faciliteren of juist hinderen is onduidelijk. Literatuuronderzoek 
van Heitink et al. wijst uit dat er vereisten zijn ten aanzien van de context, de docent, de student en de 
toetsing zelf. De resultaten van het onderzoek dragen bij aan het beter begrijpen van de verschillende 
facetten waarmee rekening gehouden moet worden wanneer het toetsen van het leren (Afl) 
geïmplementeerd gaat worden.  

 

Figuur 1 Conceptueel model voor implementatie van formatieve toetsing (Afl) Bron: door H. Krabbe interpretatie & 
bewerkte versie van Heitink, M.C.et al. Educational Research Review 17 (2016). P.59. 

Introductie 

In de introductie wordt de cruciale rol van assessment voor het leren uitgelegd, waaronder het verschil 
tussen formatieve en summatieve toetsing. Het onderzoek richt zich op specifiek op een specifieke 
vorm van formatieve toetsing namelijk: assessment for learning (Afl). Kort worden de drie gangbare 
stromingen beschreven die in het formatieve toetslandschap zijn ontstaan. 

 Data-bases decision-making (DBDM); gaat over het systematisch verzamelen en analyseren van 
data zodat om besluitvorming rond het verbeteren van onderwijs, curricula en schoolprestaties te 
verbeteren. 

 Diagnostic testing (DT); het in kaart brengen van patronen van de lerende om (mogelijk 
ineffectieve) oplossingsstrategieën boven tafel te krijgen en indicatie te kunnen krijgen over hun 
ontwikkelingsniveau.  

 Assessment for learning (Afl); gebeurt als een doorlopend proces tijdens de dagelijkse 
onderwijspraktijk in de klas. Het is een sociaal en contextueel gebeuren dat de kwaliteit van het 
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leerproces als focus heeft. Tijdens dit proces wordt voortdurend feedback ingebed om het 
toekomstige leren te sturen. Deze feedback richt zich op zowel klasniveau als studentniveau. Bij 
Afl speelt de student een cruciale rol. Van hen wordt verwacht dat ze hun eigen leren én dat van 
hun peers versterken. Het lange termijn doel van Afl is om de student zijn autonomie te 
bevorderen door hen te leren hoe ze moeten leren. 

Uit veel verschillende onderzoeken komen vijf sleutelfactoren die bij de daadwerkelijke implementatie 
van Afl terugkomen. Deze hebben te maken met verhelderen van doelen, doorlopend meten het 
studentleren door bijvoorbeeld discussies en bevragen, formatieve feedback geven om het leren te 
ondersteunen, studenten inzetten als partners in de instructie, studenten activeren om agent te 
worden van hun eigen leren.  

Ondanks de vele onderzoeken die gedaan zijn op het gebied van formatieve toetsing, ontbreekt een 
systematische analyse waarmee factoren in kaart gebracht worden die bijdragen aan of juist de 
implementatie van formatieve toetsing hinderen. 

Methode 

In dit deel wordt de onderzoeksmethode uitgelegd, waaronder de procedure, de gebruikte databases, 
en de zoektermen, het selectieproces, hoe data verkregen en geanalyseerd is .  

Resultaten 

In het resultaten hoofdstuk wordt beschreven. Daaruit blijkt dat er vier gebieden van invloed zijn. 

1. De docent  
a. Kennis en vaardigheden (toetsvaardig (in staat zijn om informatie uit toetsing te 

verzamelen, analyseren en interpreteren en de instructie hierop aan kunnen 
passen),pedagogische en content kennis om passende feedback te kunnen geven, 
gesprekken kunnen inzetten om het denken en leren van de student te bevorderen, 
vaardig zijn passende feedback te kunnen geven en technologie in zetten t.bv. Afl); 

b. Overtuigingen en houding (Achter het concept van Afl staan, verantwoordelijk voelen voor 
opbrengsten van het leren, constructivistische onderwijsvisie hebben waarbij de student 
centraal staat); 

2.  De toetsing 
a. De toetsingsdoelen en de criteria (toetsingsdoelen en criteria moeten ingebed zijn in het 

curriculum); 
b. De positionering en de integratie (Afl activiteiten moeten volledig geïntegreerd zijn in het 

onderwijs en de dagelijkse instructies); 
3. De context 

a. Het leiderschap en de cultuur (Afl georiënteerd leiderschap, schoolbrede Afl cultuur, 
samenwerking, communities of practice, lerende schoolcultuur, eigenaarschap van de 
docent); 

b. De ondersteuning en de professionele ontwikkeling (lange termijn gerichte professionele 
ontwikkeling, praktische ‘on site ondersteuning m.b.t. hoe moet je omgaan met Afl, wat 
zijn Afl onderwijs strategieën;, hoe geef je goede feedback enz.); 

4. De student 
a. Kennis en vaardigheden (kunnen interpreteren wat de beoordelingscriteria zijn en wat dit 

betekent voor hun eigen gedrag, in staat zijn om feedback te geven en ontvangen. 
Waarbij peerfeedback het autonome leren van de student bevordert); 

b. Overtuigingen en houding (actieve en betrokken houding en de wil om te participeren). 
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Conclusie 

De studie heeft inderdaad een aantal vereisten opgeleverd die van toepassing zijn bij succesvolle 
implementatie van formatieve toetsing in de klas. De categorieën daarbij zijn docent, student, toetsing 
en context. Vanuit dit is een conceptueel model gemaakt (te vinden op blz. 59 in het tijdschrift). 

Uit het conceptuele model blijkt dat de vereisten het tot stand komen van een formatieve 
toetsomgeving (AF)L beïnvloeden. De context bepaalt voor een belangrijk deel hoe krachtig deze 
implementatie wordt gefaciliteerd. De docent en de student zijn met elkaar verbonden door interactie 
in de praktijk, bijvoorbeeld door middel van discussies, of feedback als interactieve dialoog. Zowel 
docent als student hebben verbinding met het assessment (de formatieve toetsing. Het woord 

‘enactment” wordt hier gebruikt. (krachtig activeren / vertaling van acties naar praktijk). 
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