
Traject ‘formatief handelen
en onderwĳ sontwerp’

Info Sheet



Expertisetraject voor docenten Expertisetraject voor docenten 

Hoe kan je ervoor zorgen dat jij en jouw collega’s genoeg kennis
en vaardigheden ontwikkelen om formatief handelen succesvol 
te kunnen invoeren in de les? Toetsrevolutie biedt hierbij hulp. 
Wij bieden trajecten aan van minimaal zeven bijeenkomsten 
waarin wij docenten trainen in het implementeren van formatief 
handelen. Onze doelen hierbij zijn dat docenten vaardigheden, 
inzicht en begrip ontwikkelen die nodig zijn bij formatief 
handelen. Naast inhoudelijke bijeenkomsten bieden wij ook 
de mogelijkheid om één keer per week (bovenschools) online 
consult sessies bij te wonen waar er meer ruimte is voor maat-
werk, uitwisseling, vragen en coaching. Het is van belang dat 
er goed contact is met een stuurgroep/procesbegeleiders van 
binnen de school en de trainers van Toetsrevolutie, hierdoor 
borgen we de kwaliteit en de verdere inbedding. Tevens bieden 
wij ook een ‘train de trainer’-traject aan. Wij werken met een op 
maat ontworpen online-portal waar alle deelnemers de mate-
rialen en huiswerk kunnen vinden en inleveren. Het expertise-
traject kan worden afgesloten met een certifi caat. 



Hoe zien die bijeenkomsten eruit?  
 Bijeenkomst 1:

Wat is formatief handelen?
In de eerste bijeenkomst bespreken we wat formatief handelen is, 
en hoe je dit effectief, makkelijk, snel en zonder nakijken of administratie 
in je les kan inzetten.

Huiswerk: Formatief handelen in de les. Je krijgt een opdracht mee 
om een proces van formatief van handelen uit te voeren en dit terug 
te koppelen aan ons.  
> ongeveer 2 uur tijd

 Bijeenkomst 2:

Kwaliteitsbesef bijbrengen 
Om leerlingen zelfstandiger te maken en ze feedback beter laten 
benutten, hebben ze kwaliteitsbesef nodig. We laten zien hoe je leerlingen 
op een eenvoudige manier kwaliteitsbesef bijbrengt.

Huiswerk: Kwaliteitsbesef bijbrengen. Je krijgt een opdracht mee waarbij 
je voorbeelden toont aan leerlingen en daar een gesprek met ze over hebt. 
> ongeveer 2-3 uur tijd

 Bijeenkomst 3:

Feedback
Feedback kan veel werk zijn, maar levert soms weinig op. In deze workshop 
bespreken we hoe je met minder werk meer resultaat kunt bereikenbespreken we hoe je met minder werk meer resultaat kunt bereiken

Huiswerk: Simpel feedbackproces. Je krijgt een opdracht mee waarbij je  Simpel feedbackproces. Je krijgt een opdracht mee waarbij je 
een simpel feedbackproces ontwerpt en dit toepast in de les. een simpel feedbackproces ontwerpt en dit toepast in de les. 
> ongeveer 2 uur tijd

 Bijeenkomst 4:

Achterwaarts ontwerpen
Wat probeer je te bereiken met je leerlingen? Wat moeten leerlingenWat probeer je te bereiken met je leerlingen? Wat moeten leerlingen
 echt kennen en kunnen? Hoe kun je vaststellen of leerlingen dit daad- echt kennen en kunnen? Hoe kun je vaststellen of leerlingen dit daad-
werkelijk bereikt hebben?

Huiswerk: Een achterwaarts ontwerp maken. Aan de hand van een  Een achterwaarts ontwerp maken. Aan de hand van een 
template maak je een onderwijsontwerp rondom doelen en toetsing. template maak je een onderwijsontwerp rondom doelen en toetsing. 
> ongeveer 4 uur tijd



 Bijeenkomst 5:

Kenniskaart maken
In deze sessie gaan we verder met je onderwijsontwerp. Aan de hand 
van een hoofdstuk, module of periode maak je een overzicht van alle 
leerdoelen en de verbanden daartussen

Huiswerk: kenniskaart maken. 
> ongeveer 4 uur tijd 

 Bijeenkomst 6:

Feedbackprocessen ontwerpen
 Feedback werkt pas als het stevig ingebed is in het onderwijs: samen-
hangend met de doelen en verankerd in de activiteiten. In deze bijeen-
komst bespreken we hoe je een feedbackproces zo effectief mogelijk 
vorm kunt geven.

Huiswerk: feedbackproces ontwerpen.
> ongeveer 2 uur tijd

 Bijeenkomst 7:

Voorbereiden op problemen
Formatief handelen werkt pas écht als het onderdeel is van je onderwijs-
ontwerp, als je anticipeert op mogelijke problemen en helder hebt 
waarvan je wilt dat leerlingen erover nadenken.

Huiswerk: onderwijsontwerp afronden. 
> ongeveer 4 uur tijd

 Bijeenkomst 8 (optioneel): 

Opbrengsten delen met collega’s
Het traject wordt afgesloten met een plenaire sessie voor uw hele personeel. 
Hierin zullen we vertellen wat formatief handelen behelst en de deelnemers 
zullen hun opbrengsten en ervaringen delen met hun collega’s.

Certifi caat
Formatief handelen & onderwijsontwerp 
Als je de huiswerkopdrachten van iedere bijeenkomst goed hebt 
bijgehouden, dan kun je je onderwijsontwerp ter beoordeling aanbieden. 
Op basis van je ontwerp besluiten we of je een certifi caat ontvangt of niet.


