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Presentation Notes
JUDITHLIESBETH stelt zich even voor  even liesbeth in beeld brengen



Programma 

Lancering nieuwe landingspagina

De FE-cyclus in een notendop

Veel gestelde vragen en misconcepties 

Presenter
Presentation Notes
JUDITH



Landingspagina – wat vind je daar allemaal?

www.formatievecyclus.nl

Presenter
Presentation Notes
JUDITHWaarom deze pagina gemaaktIn 2017 de FE-cyclus ontwikkeld en daarna allerlei projecten, samenwerkingsverbanden met scholen en andere partijen ontstaan. 1: Zoveel gebeurt, maar we willen dit inzichtelijk maken en met elkaar verbinden. 2: De FE-cyclus als onderlegger helder in beeld brengen2: Over FE over de verschillende contexten heenWat vind je er: wetenschappelijke onderbouwing, in de praktijk (TOOLKITS HBO, MBO, VO/PO) met voorbeelden, werkvormen, gesprekskaarten, animaties ed, nieuws (volgende 3 slides)

http://www.formatievecyclus.nl/


Landingspagina – wat vind je daar allemaal?

Wetenschappelijke onderbouwing

Presenter
Presentation Notes
JUDITHDe nro overzichtstudie en tot stand koming van de FE cyclus, keuzen hierin en samenhang met andere internationale FE modellen. Filmje en rapporten, conferentiebijdragen, praktische publicaties, maar ook vervolgonderzoek dat hiermee gedaan wordt



Landingspagina – wat vind je daar allemaal?

Toolkits 

Presenter
Presentation Notes
JUDITHIn verschillende projecten en in samenwerking met andere partijen als Platform leren van toetsen, Leernetwerk formatief evalueren met SLO en de MBO raad en natuurlijk veel docenten op deze onderwijsniveaus hebben we FE toolkits gemaakt. Allemaal met de FE cyclus als basis. Hierin vind je werkvormen, FE-scan, FE-oorbeelden, gespreks en discussievormen, actieplannen, animaties en presentaties en zo meer. Hiermee kun je aan de slag als individuele docent, maar vooral ook als school / team. De toolkits zijn vooral ook bedoelt om zelf, met je team een professionaliseringssessie/traject te organiseren. We hopen met de landingspagina ook te bereiken dat mensen eens gaan snuffelen in een toolkit van een andere context. Zo heeft een ROC recent een professionaliseringssessie georganiseerd met de HBO toolkit. 



Landingspagina – wat vind je daar allemaal?

Nieuwsberichten met blogs

Presenter
Presentation Notes
JUDITHNieuws over nieuwe projecten, nieuwe activiteiten die gepland staan of versalagen van uitgevoerde activiteiten Knop: aanmelden voor deze nieuwsblogs. 



FE-cyclus in een notendop 
Aanleiding: FE implementatie hapert

Vraag: Wat DOET de docent in de klas als hij/zij
het formatieve proces vormgeeft 

Methode: review studie van literatuur

Resultaten: FE is cyclisch proces van 5 fasen in 
Samenhang; met aandachtspunten per fase

Kort cyclisch – lang(er) cyclisch

Presenter
Presentation Notes
Aanleiding: NRO-studieBelangrijke vraag: wat doet de docent? Op basis van 106 studies deze cyclus gemaaktBestaat uit 5 fasen van DOCENTactiviteiten. Heel kort de 5 fasen benoemen, met 1) fase 1 basis van alle andere fasen; 2) expliciet onderscheid fase 2 en 3; 3) expliciet onderscheid fase 4 en 5. FE kan kortcyclisch en op de langere termijn; in de les, lessenserie, op curriclum niveau 



Veel gestelde vragen 

Hoe zijn wij tot de vragen in dit webinar 
gekomen?

- Je kon een vraag stellen via formulier
- Misconcepties die we vaak tegenkomen
- Vragen die we vaak tegenkomen in de 

praktijk

Geclusterd tot een aantal vragen

Presenter
Presentation Notes
LIESBETHHier korte link naar bv “tegenkomen in de praktijk” Door het leernetwerk



Misconcepties
VO & HBO

Presenter
Presentation Notes
Hier zie je de misconcepties die we in het HBO & VO hebben geidentificeerd: In het leernetwerk FE en via workshops met HBO’s. Veel misconcepties komen ook weer terug in de vragen die we later gaan beantwoordenOp de toolkits vind je werkvormen om op je eigen school misconcepties te achterhalen en ermee aan de slag te gaan!Een belangrijke misconceptie die we in beide contexten tegenkomen is: een toets is formatief of summatief. Bij FE ligt dit anders: daar ben je – in fase 2 – op zoek naar informatie over het leerproces van je studenten. Een toets kan zo’n informatiebron zijn. Maar je kunt ook op allerlei andere maniren informatie verzamelen, ook meer informeel. Denk aan wisbordjes, quizes, maar ook rondlopen, observeren, groepsgesprekken. Het gaat erbij FE – en bij toetsing in het algemeen – dus vooral om wat je doet met de informatie die een toets je oplevert. Dan is formatief/summatief eerder een eigenschap of een functie van zo’n toets: je kunt de informatie uit de toets gebruiken om een cijfer te geven voor het rapport, om studiepunten toe te kennen (afronden van een module/onderwijseenheid). Maar je kunt die informatie ook gebruiken om te bekijken waar je feedback op moet geven, of waar je de volgende bijeenkomst/les aandacht aan moet besteden. Daarom is het niet zo handig om te spreken van “een formatieve toets”. 



Naar de vragen

• Wat is Formatief Evalueren?
• Formatief Evalueren en feedback
• Formatief Evalueren in de praktijk brengen
• Formatief Evalueren en ontwikkeling volgen
• Formatief Evalueren en studenten



Wat is formatief evalueren?

Is formatief evalueren hetzelfde als formatief 
toetsen?

Wat is het verschil tussen FE en “gewoon goed 
lesgeven”?

Als je veel met FE doet, kom je dan nog wel toe 
aan lesgeven? Ga je niet juist meer toetsen?

Formatief ......
Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om 
de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te 
interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te

maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 2008) .

Presenter
Presentation Notes
JUDITHKernboodschap:Er worden veel termen gebruikt,  ook bv formatief handelen. Lijkt erg op elkaar. De kern is dat je op een cyclische doelgerichte manier de ontwikkeling van leerlingen/studenten volgt. Daar verzamel je informatie over, dat analyseer je, en daar baseer je vervolgbeslissingen op.Definitie Wiliam (2009) laten zien. Daar staat het allemaal ook in. Goed lesgeven: FE is een onderdeel van goed lesgeven. Dat is veel breder, denk aan goed klassenklimaat, pedagogische functie etc. Bij FE is belangrijk dat het doelgericht is. Het helpt je om je lessen effectiever in te richten, omdat je met de kern bezig bent. Wat we in online onderwijs zien: dan heb je minder tijd, dus moet je meer nadenken over echt de kern. Dat helpt ook om keuzes te maken in dingen wel/niet doen. Onderscheid tussen onderwijs en toetsing wordt heel anders, komt eigenlijk te vervallen. Als je met FE bezig bent, ben je dan aan het toetsen, kun je je afvragen. Past niet bij de standaard connotatie van toetsen. Het wordt geintegreerd in het onderwijs. 



Formatief Evalueren en 
feedback

Is feedback het belangrijkste onderdeel van FE?

Waar geef je feedback op, en waarop niet? Hoe meer 
feedback, hoe beter?

Wat gebeurt er als je feedback geeft, en ook cijfers?

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen ook iets gaan doen met 
de feedback?

Presenter
Presentation Notes
LIESBETHKernboodschappen:Feedback is zeker belangrijk bij FE, maar het is één van de onderdelen. Feedack zit bij de FE-cyclus vooral in fase 4. En wat je daar doet, hangt samen met de andere fasen. Bijvorobeeld, waar geef je feedback op. Dat wordt bepaald door fase 1: je kijkt bewust wat je leerdoelen/succescriteria zijn. dAar geef je feedback op, en niet op andere onderdelen (die wellicht ook relevant zijn, maar waar nu de nadruk niet op ligt). Feedback en cijfers: lastige vraag, verschillende dingen over onderzocht. Cijfers zijn niet informatierijk, maar geven voor een student wel een indicatie van ontwikkeling. Wat wel bekend is uit onderzoek: als je cijfers geeft, dan kijken leerlingen niet meer naar de feedback. Ik heb al een 6, dus waarom zou ik nog wat gaan verbeteren. En hangt samen wel/geen vervolg. Feedback heeft zin als er snel een verbeterslag kan volgen. Er moet een taak/o[dracht zijn waar de feedback kan landen.Feedback is niet alleen: het geven van een goede feedbackboodschap. In onderzoek zie je de laatste tijd ook steeds meer aandacht voor feedback als een proces van interactie tussen feedbackgever en –ontvanger. Belangrijk om ook aandacht te heben voor het leren geven/ontvangen van feedback (feedback literacy bijvoorbeeld). Bij FE kan dat ook: als je de leerling in de gehele cyclus actief betreft, bijvoorbeeld door ook actief succescrtierai te formuleren, dan kunnen leerlingen ook de feedback beter begrjipen. Want het gaat over die succescriterai.



Formatief Evalueren in 
de praktijk brengen

Ik wil met FE gaan experimenteren, hoe pak ik dat aan?

Als ik wil starten met FE, begin ik dan met fase 1?

Hoe kan ik FE een vast onderdeel maken van mijn lessen, 
of van een lessenreeks?

Wat zijn de ervaringen van docenten die al met FE 
werken?

Presenter
Presentation Notes
JUDITHKernboodschappen:Klein beginnen, dit zijn wij ook in de leernetwerken. Kijk wat het doet met de leerlingen. Succeservaringen opdoen en verder gaanHoeft niet te starten met fase 1. FE gaat vooral over het nemen van betere beslissingen voor vervolg voor het leerproces van de leerlingen. Je kunt ook starten bij fase 2-3: kijk eens kritisch naar de informatie die je nu hebt over het leerproces van studenten. Hebben ze de opdracht begrepen, waar zie je het (wellicht) misgaan? En wat zegt dat over de manier waarop je het hebt uitgelegd, de manier waarop de opdracht is geformuleerd? Dan ga je bewust kijken naar je studenten en wat zij wel/niet kunnen. Vanuit daar kun je gaan kijken naar vervolgacties. Bijvoorbeeld ook: ik ga niet per se nu over naar het volgende hoofdstuk/onderwerp, maar blijkbaar hebben mijn studenten is meer nodig. Of kunnen ze sneller. Vanuit daar ga je waarschijnlijk ook kritisch kijken naar fase 1: maar wat waren dan mijn leerdoelen? Uiteindelijk is FE een doelgericht proces, dus fase 1 is hierin wel heel belangrijkHoe vast onderdeel maken van lessen: handig om vanuit einddoel terug te redeneren en vanuit daar je lessenserie kritisch te bekijken en vorm te geven. dAn kun je ook komen tot een aantal logische tussenstappen, waar je dan bijvoorbeeld steeds feedback op kunt geven. Dus: bedenken wat de kern is van de lessenreeks, en daarbij logische tussenstapjes bedenken. Wat ook blijkt uit onderzoek in het leernetwerk FE: in sommige scholen experimenteren in verschillende klassen, en andere scholen met een pilotklas. Die scholen bereiken meer effect, want leerlingen werken bij alle docenten op dezelfde manier. 



Formatief Evalueren en 
ontwikkeling volgen

Hoe geef ik FE een zinvolle invulling in mijn klas met 30 

leerlingen en/of grote verschillen en veel diversiteit?

Moeten alle leerlingen hun eigen leerdoelen formuleren in FE? 
Hoe geef ik dan iedereen individuele feedback? 
Hoe kun je ontwikkeling zichtbaar maken in een online 
leeromgeving, of met allerlei tools?

Padlet: FE in online onderwijs

Moet ik alles gaan vastleggen in één of ander systeem?

Presenter
Presentation Notes
LIESBETHKernboodschappen;Leerlingen hoeven niet allemaal hun eigen doelen te formuleren. Jij bent als docent daar nog steeds de sturende factor in. Zie oko hiervoor: jij hebt als docent goed gekeken wat je aan het einde van een bepaalde periode wilt bereiken met de leerlingen/studenten. Binnen bepaalde kaders kunnen leerlingen dan wel eigen leerdoelen formuleren. Diversiteit: je hoeft niet iedereen individuele feedback te geven. ER zijn ook veel voordelen in het werken met groepsfeedback. Met FE wil je kunnen bijsturen gedurende het leerproces, niet pas op het einde erachter komen dat bepaalde dingen niet hebben begrepen. dAaro mis het belangrijk om ontwikkeling continu te volgen. Dat kun je doen dmv FEHoe maak je die ontwikkeling dan zichtbaar? Dat heeft te maken met fase 2. JE kunt hier allerlei tools voor benutten (zie padlet met ideeen in afstandsonderwijs). Om ontwikkeling te volgen kun je bijvoorbeeld ook steeds dezelfde rubric gebruiken, vanuit de einddoelen bedacht. Dat is ook wat je ziet in een learning progression; hoe verwacht je dat studenten zich ontwikkelen gedurende die periode? Wat voor misconcepties zie je hier vaak? Dat helpt om ontwikkeling te volgen, want je weet wat je kunt verwachten en war je op kunt letten. Dat geeft weer sturing aan fase 2 en fase 3.   gaan we nu met MBO’s mee aan de slagWel/niet vastleggen: je legt wel dingen vast over de einddoelen, om die ontwikkeling te kunnen volgen. Maar daarnast heb je ook FE ind e dagelijkse les, heel kleincycluisch. Dat leg je niet allemaal vast. In het hbo zie je hier bijvoorbeeld ontwikkeling richting programmatisch toetsen: dan moet je goed bedenken welke beslissing je wilt gaan nemen, en welke inforamtie je daarvoor nodig hebt. Je wilt wel aan het einde iets kunnen zeggen over alle leerlingen en dat kunnen uitleggen naar de leerlinge/ouders. dAarvoor moet je iets vastleggen, maar niet alles. 

https://padlet.com/FE_Leernetwerk/FE_online


Formatief Evalueren en 
studenten

FE werkt niet voor mijn studenten:

• werken alleen voor cijfers. 
• “detox” voor studenten die gewend zijn aan cijfers

• te jong om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leren?

Hoe houd je alle studenten actief betrokken bij FE? Juist ook 
studenten die meeste nodig hebben? 

Wat merken docenten die al met FE werken bij hun 
studenten/leerlingen? Werkt het?

Padlet de leerling FE-cyclus

Presenter
Presentation Notes
LIESBETHKernboodschappen:Wat merken ze al: meer gemotiveerd, gaan sneller aan de slag (uit vmbo beroepsgericht). En uit hbo/vo: ze vragen meer feedbackFE heeft een feedbackcultuur nodig. Het moet ook een plek krijgen in de hele school, uiteindelijk. In leernetwerk merken we dat kleine succeservaringen in de eigen klas een vliegwiel zijn om uiteindelijk in de hele school FE een plek te krijgen. Alle leerlingen actief: Hier heeft de docent dus een rol. Docent moet leeromgeving inrichten die noodzaakt dat alle lln actief moeten zijn. Werkvormen gebruiken waarbij alle lln actief zijn: wisbordjes, geen vingers opsteken maar gewoon vragen, echt van nu: mondkapje op mondkapje af. Maar ook peer feedback, individueel formuleren van vervolg stap ed. LEERLING POSTERS Op volgende pagina. JUDITHWat we ook doen: leerlingen-FE cyclus maken. FE is een wisselwerking tussen docent en studenten. De docent moet leeromgeving in richten waarin de studenten worden meegenomen in formatieve proces. Leerlingen kunnen niet vanzelf eigenaarschap nemen over hun leren. In leerlingcyclus: welk gedrag wil je dan van lln zien in de 5 fasen, om concreet te rijgen hoe bijvoorbeeld eigenaarschap/meer motivatie eruit ziet. Wat komt er bv uit de leerlingposters: in alle fasen zijn ze meer actief. En cultuur van fouten maken, dat dit krachtig is, dat leerlingen zien dat fouten maken belangrijk is om te leren => SCREENSHOTS LEERLINGENPOSTERS

https://padlet.com/judith_gulikers/FE_leerlingcyclus


Leerling FE-cyclus
Formatief Evalueren is een samenspel tussen docent en student

- Succesvolle docent weet leerlingen actief te betrekken in FE proces

- “Cultuur”  van fouten maken

Padlet de leerling FE-cyclus

Presenter
Presentation Notes
JUDITHFE cyclus gericht op docent. Wat we ook doen: leerlingen-FE cyclus maken. FE is een wisselwerking tussen docent en studenten. De docent moet leeromgeving in richten waarin de studenten worden meegenomen in formatieve proces. Leerlingen kunnen niet vanzelf eigenaarschap nemen over hun leren. In leerlingcyclus: welk gedrag wil je dan van lln zien in de 5 fasen, om concreet te rijgen hoe bijvoorbeeld eigenaarschap/meer motivatie eruit ziet. Wat komt er bv uit de leerlingposters: in alle fasen zijn ze meer actief. En cultuur van fouten maken, dat dit krachtig is, dat leerlingen zien dat fouten maken belangrijk is om te leren => SCREENSHOTS LEERLINGENPOSTERS

https://padlet.com/judith_gulikers/FE_leerlingcyclus


Landingspagina: schrijf je in!

Judith.Gulikers@wur.nl & Liesbeth.Baartman@hu.nl

www.formatievecyclus.nl

Presenter
Presentation Notes
Ga eens een kijkje nemen, schrijf je in een neem contact op als je wilt! 

mailto:Judith.Gulikers@wur.nl
mailto:Liesbeth.Baartman@hu.nl
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