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Programma

10.00-10.30 Terugblik en verwachtingen verhelderen
FE-quiz
Voorbeeld gehele FE-cyclus

10.30 – 11.00 Ervaringen met FE delen en feedback

11.00 – 11.15 pauze, benen strekken

11.15 – 11.45 Nieuwe FE-inspiratie. Bespreken enkele voorbeelden

11.45 – 12.00 Bespreking huiswerk
Afronding



Doelen

• Basiskennis over FE en de FE-cyclus
• Vaardigheden en tools om kritisch te kijken naar de 

eigen en elkaars formatieve evaluatiepraktijk in het 
onderwijs

• Inspiratie opgedaan via voorbeelden en prikkelende 
werkvormen en geoefend met FE in het eigen 
onderwijs

• Krachten en ontwikkelprioriteiten in kaart gebracht, 
zodat er praktisch in het onderwijs aan de slag kan 
worden gegaan met FE



Terugblik: wat lezen we in de exit tickets?

Welke FE-fase is dit?

Basiskennis FE bereikt!
Inspiratie voorbeelden = wisselend
Tools om kritisch naar eigen praktijk te 
kijken = wisselend/laag

Wat willen jullie: meer voorbeelden, 
ervaringen bespreken, verdieping op 
theorie



Voorbereiding

• Wat haal uit jij de padlet met FE-inspiratie?
• Welke vraag heb jij over de animaties?



FE-quiz

Welke FE-fase is dit?

Beantwoord de 4 vragen

Per vraag korte bespreking

Steek je hand op

Discussieer mee in de chat



Voorbeeld gehele FE-cyclus



Voorbeeld gehele FE-cyclus

FE Cyclus in:
• 10 min
• 1 les uur
• 1 periode
• 1 schooljaar
• hele opleiding



FE cyclus
1. Wat wil ik dat studenten leren? Hoe 
neem ik studenten daar in mee?

2. Wat kunnen studenten wel en 
wat nog niet?

3. Analyseren van hetgeen al 
bekend is en wat nog te leren 
valt.

4. Bespreken wat studenten al 
beheersen en wat ze nog 
moeten leren.

5. Volgende stap zetten in het 
leren van studenten.

0. Hoe zet ik studenten aan? 
Denk aan voorkennis ophalen 
en warm maken voor het 
onderwerp/leerdoelen.



Context: je wil dat studenten aan het eind 
van de periode hun eigen CV kunnen 
opstellen en kunnen gebruiken bij de 
sollicitatie naar hun stageplek.

Hoe moet ik starten en welke stappen kan ik doorlopen?



Fase 0: Hoe zet ik studenten aan?

• Doe iets dat bij je past!
• Bijvoorbeeld:

• Bekijk een filmpje over solliciteren? oid
• Bedenk een casus van een zeer geliefd groot bedrijf waar 

studenten graag willen werken?
• Vraag studenten naar hun eigen ervaring.
• Vertel een eigen anekdote.
• Laat studenten nadenken over waar ze het allerliefste zouden 

willen werken?



Fase 1: Leerdoelen verhelderen
• Leerdoel: je kunt je eigen CV opstellen en gebruiken voor je 

sollicitatie naar een stageplek.



Fase 1:

• Waar moet een goed CV aan voldoen?
• ….
• ….



Fase 2: Leerlingreacties ontlokken

• Maak nu je eigen (concept) CV!
• Help bij opstarten: eerst inhoud of eerst vorm/lay-out



Fase 3: Analyse

• Wat gaat goed en wat nog niet?
• Vorm
• Lay-out
• Inhoud
• Tekst
• Persoonlijk
• Etc.



Fase 4: Leerresultaten communiceren

 Concept CV bespreken
 Klassikaal / Online
 (Peer) feedback
 Zelfde vragen: wat bevalt en wat nog niet? Vergelijken met 

vereisten/succes criteria.
 Opbouwen: eerst zelf bekijken, daarna klasgenoot, daarna 

klassikaal.
 In 3-tal leg van minder goed naar goed: bespreken
 En nu naar je eigen CV kijken...



Fase 5: volgende stap

• Bepalen wat studenten nodig hebben om het leerdoel te 
behalen?

• Uitleg?
• Instructie?
• Meer voorbeelden?
• Nog meer oefenen?
• Anoniem voorbeeld laten zien en vragen over
Stellen?
• Groei laten zien, tov 1e versie?



Leerdoel behaald?

• Zo niet: fase 1 t/m 5 herhalen.

• Dit ritme kun je op bijna alles toepassen!
• 2 voorbeelden



Delen van FE-ervaringen

Inbrenger: 
• Deel je scherm met ingevulde FE-cyclus
• Vertel kort wat je hebt uitgeprobeerd. Welke FE-fasen? Wat 

ging goed / minder goed?

Bespreek samen:
• Welke FE-fasen herkennen jullie? Welke noemt de inbrenger 

al? Welke herken je nog meer?
• Wat geef je de inbrenger mee om FE nog beter toe te 

passen?

Leerdoelen: 
Goed snappen van de FE-fasen. 
Eigen FE-cyclus verbeteren



Subgroep - indeling

• Groep A: 

• Groep B: 

• Groep C:

• Groep D: 

• Groep E: 

• Groep F:



Pauze! Even opladen!
We starten weer om 11.15 uur



Nieuw inspiratie: voorbeelden van FE

doel-
gericht

Reflectie: 
Schrijf voor jezelf op wat vandaag al hebt geleerd?
Bedenk nog 1 vraag: zet in deze chat!!



Fase 0: Studenten aan zetten

• Mijn favoriete fout!

• Anekdote, komt tot de mooiste, leukste, vervelendste...etc

• Gebruik de exit-tickets: zet studenten in groepjes met dezelfde 
leervraag.

• Zoek de fout!

• Schrijf in 1 minuut wat je weet over...
• Stellingen



Fase 0: Aandachtspunten

• Het gaat voor om studenten te activeren!
• Denken, delen, uitwisselen...



Fase 1: Leerdoelen verhelderen

• Niet: leerdoelen oplezen, maar leerdoelen zelf laten 
bedenken.

• Na een filmpje vragen wat we vandaag gaan leren.

• Een opgave op het bord/scherm zetten die
• Net te moeilijk is
• Nieuw onderwerp/leerdoel in zit

• Start met de eindtoets.



Fase 1

• Start niet altijd met de leerdoelen
• Liever met voorbeelden starten dan met rubrics

• Instructie kort / in stukje, check tussentijds

• Klassengesprek

• Laat tussentijds een samenvatting maken van hetgeen 
verteld is en laat ze nog een vraag opschrijven wat ze niet 
begrijpen.



Fase 2: Reactie ontlokken

 Quiz/MC vragen: met misconcepties!
 Wisbordje (digitaal)
 Geef korte opdrachten
 Laat ze een korte les van 1 minuut voorbereiden over een 

onderwerp/leerdoel
 Klassengesprek
 Samenvatting
 Wat heb ik nu al geleerd en wat nog niet?



mbomediawijs.nl/corona/
mbo.lesopafstand.nl/

https://mbomediawijs.nl/corona/


Huiswerk

• Zelf experimenteren met FE!! Probeer de FE-cyclus 
rond te krijgen

• Bij elkaar observeren tijdens (online) les
• Evalueren met studenten: wat vonden zij ervan?

• Nieuwe input: fasen 3-4-5 van de FE-cyclus

• Vragen tussendoor? Gebruik de Teams omgeving!



Bij elkaar observeren (WACKER)

• Van tevoren: bepaal waar jij feedback op wilt! Bespreek 
samen kort het doel van de les en welke FE-activiteiten je 
gaat doen.

• Tijdens de les: aantekeningen maken, nog niet oordelen / 
mening geven. Let op collega én studenten!

• Na de les: aankruisen en bespreken welke FE-activiteiten je 
hebt gezien. Feedback geven: hoe kan FE nog beter?



Evalueren met studenten

• Wat heb je zelf gezien?
• Wat zeggen studenten ervan?



Evaluatie

Exit ticket: 1-2-3 methodiek

www.exitticket.nl

TOT TUSSENDOOR! 
TOT 12 NOVEMBER!

http://www.exitticket.nl/
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