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DOELEN VAN DIT WEBINAR 

• Ik heb zicht op de zes bouwstenen voor structurele groei en verandering 

(deel 1)

• Ik heb handvatten hoe ik met formatief handelen in mijn school/opleiding 

een eerste (vervolg)stap kan maken (deel 2)

• Ik heb enkele nieuwe collega’s leren kennen en plezier gehad





WAAR KAN JE ALLES VINDEN?

https://padlet.com/vdevid/TR

https://padlet.com/vdevid/TR


WIN!



WE GAAN BEGINNEN!



“You can lead a horse to water, 
but you can't make him drink”



Opdracht 1.

WAT IS VOOR JOU EEN VOORBEELD VAN 
EEN SUCCESVOLLE DAN WEL MISLUKTE 

IMPLEMENTATIE IN JOUW 
SCHOOL/OPLEIDING EN WAT WAS DE 

BELANGRIJKSTE FACTOR DIE HET TOT EEN  
SUCCES DAN WEL MISLUKKING MAAKTE?

In breakout rooms



WAAR KAN JE ALLES VINDEN?
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Opdracht 2.
WAAROM FORMATIEF HANDELEN?

1. Waarom wil je beginnen met formatief handelen?

2. Wat gaat het jouw/jullie leerlingen/studenten opleveren?

3. Welk probleem gaat het oplossen?



WAAR KAN JE ALLES VINDEN?
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IMPLEMENTEREN   VAN   FORMATIEF HANDELEN

Wat verstaan we onder 
implementeren?

Wat verstaan we onder 
formatief handelen?



ONZE INSPIRATIEBRONNEN OVER CONDITIES VOOR 
SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE





Veel interessante gesprekken, ook over verandermanagement, organisatieontwikkeling en 
leren!

www.tjipcast.nl



Implementeren is het PROCES van het 

• invoeren van de beoogde verandering [formatief handelen] 
• op een zodanige wijze dat de verandering in de praktijk [de school] 

effectief toegepast kan worden
• waarbij mensen [MT, docenten, leerlingen] denken en handelen
• conform de bedoelingen [aan jullie ☺] van de verandering 

• de implementatie is pas echt gerealiseerd, als op alle aspecten van de 
organisatie de beoogde blijvende veranderingen zijn geïnternaliseerd 
[formatief handelen is geen eendags           ]

https://www.managementimpact.nl/artikel/wat-is-implementeren/



ONZE INSPIRATIEBRONNEN OVER FORMATIEF HANDELEN

en nog vele 
andere 

bronnen….



Formatief handelen is het PROCES van  

• verzamelen, interpreteren en gebruiken van informatie

• door docenten, studenten en medestudenten

• over waar studenten staan in hun leerproces

• om op basis van deze informatie beslissingen te nemen 

• over de vervolgstappen in het onderwijsproces

• die beter, of beter onderbouwd zijn dan de beslissingen die 
genomen zouden zijn in de afwezigheid van dergelijk verzameld 
bewijsmateriaal.

Black & Wiliam, 2008



TOT WELKE MODEL VAN 
FORMATIEF HANDELEN HEEFT 
AL ONZE KENNIS EN ERVARING 

GELEID?



Voor meer uitleg zie https://toetsrevolutie.nl/?p=1869https://toetsrevolutie.nl/?p=1869



MAAR NU EVEN TERUG NAAR DE 
COMPLEXITEIT VAN SUCCESVOLLE 

IMPLEMENTEREN….



Opdracht 3. 
WELK VAN DE VOLGENDE EMOTIES ZIE JE HET MEEST IN JOUW 

WERKCONTEXT ALS HET GAAT OM VERANDERINGEN?

•Frustratie

•Chaos

•Onzekerheid

•Nutteloosheid

•Weerstand

•Verwarring



WAAR KAN JE ALLES VINDEN?
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ZES BOUWSTENEN VOOR HET 
KOMEN TOT STRUCTURELE 

GROEI EN VERANDERING

123management.nl



Wat willen we met onze school/opleiding met formatief handelen 

bereiken en waarom willen we dat (toekomstbeeld)?

• aansluiten bij specifieke context van de school/opleiding

• aansluiten bij randvoorwaarden/afspraken/wetgeving/richtlijnen

• aansluiten bij onderwijsvisie van de school/opleiding

• balans tussen de gewenste resultaten en de bestaande interne mogelijkheden

1. VISIE EN DOELEN
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Waarom?

• Kritische blik op hoeveelheid toetsen (ook na VMBO Maastricht)

• Gebrek aan intrinsieke motivatie bij leerlingen

• Tegenvallende prestaties

• Bijdragen aan zelfregulatie van leerlingen/ meer verantwoordelijkheid bij 

leerlingen



DE PRAKTIJK

● Evidentie als basis

● Projectplan: doelen en visie

● Koppeling  visie school met implementatiedoelen



Welke werkprocessen richten we in om onze visie en doelen 

ten aanzien van formatief handelen te realiseren en wie heeft 

welke verantwoordelijkheid op welk moment?

2. STRUCTUUR

• Wat vraagt formatief handelen van de wijze waarom het curriculum wordt ingericht?

• Wat vraagt formatief handelen aan bijvoorbeeld roostering, planning etc.?



DE PRAKTIJK
● Ritmiek: 1 X per maand 

● Begeleiding & intervisie

● Implementatieplan als concrete houvast 

● Duidelijke leiding, rollen en verantwoordelijkheden

● Klein beginnen



Op basis van welke gedeelde kernwaarden werken wij aan 
onze visie ten aanzien van formatief handelen?

Hebben wij een professionele cultuur?

3. CULTUUR

• Wat vinden wij belangrijke waarden als het gaat om onderwijs en het creëren van een veilige  

leeromgeving voor formatief handelen?

• Wat vinden wij belangrijke waarden als het gaat om onderwijs en het creëren van een veilige  

werkomgeving voor formatief handelen?



https://lerenvantoetsen.nl/durven-te-leren-van-elkaar-naar-een-definitie-van-feedbackcultuur-in-het-hoger-beroepsonderwijs/



DE PRAKTIJK

● Successen delen (appgroep, bijeenkomsten, enz.)

● Kleine stappen of grote stappen?



Welke kennis en vaardigheden verwachten we van onze 
betrokkenen en hoe ontwikkelen we deze?

4. MENSEN

• Welke kennis over formatief handelen is er nu in huis en hoe komen we daar achter?

• Wat gaan we doen om kennishiaten aan te pakken?

• Hoe waarderen we zowel de aanwezige als nog niet aanwezige kennis?

• Hoe houden we zicht op de kennisontwikkeling als school en de kennisontwikkeling van individuele 

medewerkers?



DRIE DESKUNDIGHEDEN NODIG

inhoudsdeskundigheid ontwerpdeskundigheid leren en werken als 
team



DE PRAKTIJK

● Ambassadeurs creëren (ook verantwoordelijk maken)

● Interne & externe expertise 

● Buddy – samen ontwikkelen, samen leren

● Experts door de hele school, kennis en ervaringen delen. 

● Zichtbaarheid creëren. 



Hebben we alle middelen in huis om onze visie en doelen ten 
aanzien van formatief handelen te bereiken?

5. MIDDELEN

• Welke tijd is nodig om met formatief handelen aan de slag te gaan?

• Kost formatief handelen ons extra geld of juist minder?

• Welke (digitale) materialen of instrumenten zijn nodig?



DE PRAKTIJK

● Facilitering 

○ Taakuren

○ Tools 

○ Scholing en bijeenkomsten 



Wat leveren de werkzaamheden die wij ten aanzien van 
formatief evalueren op en wie bepaalt het belang van deze 

resultaten?

6. RESULTATEN

• wat zijn de observeerbare resultaten van formatief handelen (producten, gedrag)?

• welke effecten beogen wij als school met formatief evalueren? 

Dus: 
waaraan zie je dat we uiting hebben gegeven aan onze visie en 

doelen?



“van buiten naar binnen kijken”



DE PRAKTIJK

● Stakeholders (ouderavonden, directie)

● Leerlingen een stem geven 

● Lesbezoeken (bij elkaar) 

● Collegiale visitaties door andere scholen.  



Opdracht 4. 
WAAR LIGGEN DENK JIJ NOG KANSEN OM TE 

VERSTERKEN?



WAAR KAN JE ALLES VINDEN?
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IEDEREEN NOG AAN BOORD?

OP NAAR DEEL 2!



WELKE STAPPEN ZIJN GOED OM 
TE ZETTEN IN EEN 

IMPLEMENTATIEPROCES?



start waar je staat…met je voeten in de klei



Stap 1. Opruimen



5/31/2021



Marie Kondo je curriculum!

Bron: https://edarxiv.org/gqa2w



Opdracht 5. 
WAT ZOU JIJ WILLEN STOPPEN/OPRUIMEN 

IN JE WERK?



WAAR KAN JE ALLES VINDEN?

https://padlet.com/vdevid/TR
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taal gedrag

inhoud | samenwerking | organisatie | rollen

Stap 2. Leiding geven aan heroriëntatie



naar een 
gemeenschappelijk 

woordenboek



vullen van de kennisbasis en gereedschapskist



Stap 3. Leiding geven aan het experiment

Spannendste fase! 
Terugval naar het oude is groot als ervaringen met formatief handelen 

negatief zijn



Waar werken wij als 
school naar toe?

Waar staan we nu? Hoe komen wij naar de 
gewenste situatie?

MT/teamleiders

1. verhelderen van de 
doelen en het 
bepalen van 

kwaliteitscriteria 

2. realiseren van 
effectieve discussies en 
activiteiten die bewijs 

leveren voor voortgang

3. terugkoppeling organiseren 
gericht op de goede 

vervolgstappen

collega’s 4. activeren van docenten als belangrijke 
informatiebronnen voor elkaar

docenten 5. activeren van docenten in het stimuleren van 
eigenaarschap over het eigen leren en professionalisering



Richt een lerend gezelschap van docenten én MT in 
(Wiliam, 2016)

- richt dit lerende gezelschap in voor de duur van 2 jaar
- benoem 10-12 leergierige collega’s
- verzeker dat er vanuit schoolleiding/MT ondersteuning is om:

- maandelijks een bijeenkomst te organiseren van 75-120 minuten tijdens of na contact-
c.q. lesuren

- tussen bijeenkomsten 2 uur voor peer observatie in de les of andere 
samenwerkingsactiviteiten

- zorg voor noodzakelijke ontheffingen van beleidsactiviteiten of andere niet 
noodzakelijke activiteiten

- focus op een specifiek aspect van formatief handelen
- ga deze implementeren, zorg bij keuze van het principe voor voldoende informatie over 

context waarin je implementatie wilt vormgeven





https://stichting-leerkracht.nl/aanpak/#Aanpak



Vier successen



Stap 4. Leiding geven aan de herstructurering



Stap 5. Leiding geven aan de verankering





DE VIJF STAPPEN OP EEN RIJ

1. benoem microleed, ruim op en kijk waar je staat (er moet eerst iets af 

voordat je naar iets nieuws toe gaat)

2. heroriënteer door het vanzelfsprekende van het bestaande ter discussie 

stellen (Waarom toetsen we zoals we dat nu doen?)

3. schep condities om te kunnen oefenen (met bijvoorbeeld Wijze lessen of 

Doorloopjes) waarbij succeservaringen de motivatie voeden

4. herstructureer waarbij de spanning tussen oud en nieuw afneemt

5. veranker: de verandering en collectief leren wordt een constante en 

beheersbare factor



TIJD OM AF TE SLUITEN….



ONZE SLOTBOODSCHAPPEN

• investeer in kennisontwikkeling als een van de belangrijkste 

voertuig voor succesvolle verandering, ook als schoolleider!

• denk groot, werk klein, start waar grote kans op succes is

• bij teveel twijfel of vragen niks groots of ingrijpends gaan doen 

• houd ruimte voor humor en relativering en zie het als een 

voortdurend spel waarin je zit

• maar creëer vooral…..
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nog één ding…



De laatste opdracht!

5X



Welke 
emotie 
hoort 
bij 
welke 
bouw-
steen? 



verwarring
geen samenhang en visie

chaos
geen sturing en beheersing

weerstand
geen binding

ongerustheid
geen vaardigheden

frustratie
geen voorzieningen

nutteloosheid
geen toegevoegde waarde



“We're always looking for the next big thing, 
when we should be doing the last big thing 
properly, which is formative assessment” 

Dylan Wiliam



DANK!

Dominique Sluijsmans

Valentina Devid 

Blanca Wilde Lopez
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Zie 
https://www.nro.nl/sites/nro/files/m
edia-files/Toetsing-als-kans-voor-
leren-formatief-toetsen-en-
evalueren.pdf. voor de uitgebreide 
versie

https://www.nro.nl/formatief-evalueren/

https://www.nro.nl/sites/nro/files/media-files/Toetsing-als-kans-voor-leren-formatief-toetsen-en-evalueren.pdf
https://www.nro.nl/formatief-evalueren/



