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Inleiding

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor opbrengstgericht
 werken. Dat komt onder andere doordat scholen steeds vaker gevraagd
worden naar leerprestaties en het verhogen van deze prestaties op basis
van meetbare gegevens (Ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en
 Inspectie van het Onderwijs). 

De Onderwijsraad (2011) bepleit opbrengstgericht werken, met name
met het oog op het wegwerken van onderwijsachterstanden in het
 primair onderwijs bij taal, lezen en rekenen. Volgens de Inspectie van het
Onderwijs (2010) werkt een kwart van de basisscholen opbrengstgericht
en stemt het onderwijs af op verschillen tussen leerlingen. Deze scholen
werken met duidelijke doelen voor alle leerlingen en zorgen dat leraren
weten wat de leerlingen aan het einde van het schooljaar moeten
 kennen en kunnen. Deze scholen analyseren ook de problemen van de
leerlingen die de doelen niet behalen om zo deze leerlingen te helpen
naar betere leerprestaties. De gebieden waarop (basis)scholen zich
 richten zijn vooral taal, lezen en rekenen. In het voortgezet onderwijs
gaat het vooral om het verhogen van de leerprestaties. 

De Inspectie van het Onderwijs (2010) geeft aan dat een kwart van de
scholen nog te weinig opbrengstgericht werkt en een derde van de
scholen de kwaliteit van het onderwijs nog te weinig borgt. Ook komt op
veel scholen de afstemming van het didactisch handelen op de verschil-
len tussen leerlingen te weinig uit de verf. Een uitgesproken kans voor
scholen om te werken aan leerprestaties!

In deze brochure willen wij een handreiking bieden waarin ‘opbrengst -
gericht werken’ en ‘differentiatie’ centraal staan. Aan de hand van
 cartoons, een korte inleiding en verschillende doorlees- en  doorklik -
mogelijkheden gaan deze begrippen steeds meer leven. Daarbij ligt de
nadruk niet alleen op het verhogen van de opbrengsten, maar ook en
vooral op de ontwikkeling van leerlingen.
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1 Wat is opbrengstgericht werken?

Opbrengstgericht werken is het werken aan het maximaliseren van pres-
taties door middel van doelgericht en systematisch werken. De Inspectie
van het Onderwijs (2010) formuleerde een aantal voorwaarden waaraan
scholen moeten denken bij opbrengstgericht werken. Deze scholen: 
• hebben duidelijke doelen voor leerlingen;
• zorgen dat leraren weten wat ze hun klas moeten leren;
• stemmen het onderwijs af op wat leerlingen nodig hebben;
• analyseren problemen van leerlingen die doelen niet behalen;
• verhelpen die problemen door een goede leerlingenzorg;
• gaan jaarlijks na hoe alle groepen presteren;
• verbeteren zich snel als prestaties tegenvallen.
Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat scholen eerst zelf reflecteren
in hoeverre ze opbrengstgericht werken. Dat kan bijvoorbeeld met de
‘meetlat OGW’ (School aan Zet, 2012). Vragen als: ‘Gebruiken we onze
 gegevens die we over leerlingen hebben optimaal?’ zijn van belang bij
een goede analyse, om vervolgens te kunnen vaststellen wat er nodig is
om te verbeteren. 

Daarnaast zijn voor goede leerprestaties natuurlijk goede leraren nodig
die kunnen afstemmen op verschillen in de klas. Deze differentiatie blijkt
in de praktijk lastig te zijn. 

In het basisonderwijs is al veel ervaring opgedaan met differentiëren
 tussen leerlingen en daar is nu een veelvoorkomende vraag: 
‘Hoe  verrijken we leerlingen?’.
In het voortgezet onderwijs is in toenemende mate aandacht voor
 differentiatie en geven steeds meer leraren verkorte en verlengde
 instructie. Naast vragen rond de praktische uitvoering van differentiëren
(‘Hoe geef ik verlengde en verkorte instructie?’) is ook hier de vraag
rond verrijking van leerlingen een belangrijke.

Opbrengstgericht werken doe je cyclisch zodat de doelstellingen 
per les of lessenreeks steeds bijgesteld kunnen worden. Een goed  
hulp instrument hierbij is de OGW-cyclus. Scholen die werken met 
het  directe instructiemodel (DIM) werken over het algemeen al meer
 opbrengst gericht dan scholen waar dat niet het geval is.
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2 Hoe werk ik opbrengstgericht en differentieer ik in de klas? 

Opbrengstgericht werken in de klas is in zes stappen te doen. 
Differentiëren maakt onderdeel uit van die zes stappen:

1 Doelen formuleren (feed up)
2 Doelen communiceren aan de leerlingen
3 Succescriteria bepalen en communiceren met de leerlingen
4 Differentiëren: (h)erkennen van verschillen
5 Feedback geven
6 Evalueren (feed forward)

De ‘meetlat opbrengstgericht werken in de klas’ (KPC Groep, 2013) is
een instrument waarbij enkele suggesties per stap zijn aangegeven. 
De onderdelen van deze meetlat komen in deze brochure terug en zijn
uitgebreid na te lezen op www.kpcgroep.nl/ogwpo. 

Differentiëren kan op verschillende manieren gebeuren in de klas: de
meest voor de hand liggende manier is differentiëren naar niveau of
tempo. Het is echter ook mogelijk om rekening te houden met andere
verschillen, zoals ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum, 
ADD, enzovoort. Voor deze groep(en) leerlingen zijn ook  onderwijs -
aanpassingen nodig die gesignaleerd kunnen worden door de cyclus 
van opbrengstgericht werken. Soms is hierbij specialistische hulp nodig.

Er zijn twee typen niveaudifferentiatie: divergente en convergente
 differentiatie. 

Divergente differentiatie
Divergente differentiatie is erop gericht om alle leerlingen onderwijs te
bieden dat is afgestemd op hun niveau. Het is mogelijk dat hierdoor
grote(re) verschillen ontstaan. Immers, aan goede leerlingen worden dan
(steeds) hogere eisen gesteld in tegenstelling tot de zwakke leerlingen.
Soms betekent dat dat klassikale instructie niet meer mogelijk is omdat
elke leerling in feite individueel instructie krijgt. Dit alles vergt veel van
de organisatie van leraren.
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Convergente differentiatie (vrij vertaald naar Vernooij, 2009)

Extra instructie en goede 
herhalingsopdracht voor

zwakke leerlingen

Zelfstandige verwerking
en geven van feedback

Verzorgen uitdagende 
leeractiviteiten voor sterke

leerlingen of 
onderpresteerders

Vaststellen (cruciale) doelen die door alle leerlingen gerealiseerd moeten worden

Vaststellen wie de risicoleerlingen zijn (zwakke en hele sterke leerlingen)

Organiseren van de les (instructie en verwerking)

Verzorgen van gedifferentieerde instructie en/of verlengde instructie

Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/ogwpo 
of scan de QR-code.
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Convergente differentiatie
Convergente differentiatie is erop gericht de verschillen tussen  leer -
lingen uiteindelijk te verkleinen en ze allemaal dezelfde minimumdoelen
te laten behalen. Leerlingen die moeite hebben met de minimumdoelen
krijgen extra begeleiding. Goede leerlingen krijgen verrijking als ze hun
werk af hebben, bijvoorbeeld opdrachten die complexer zijn en dieper
ingaan op het onderwerp.

In deze brochure richten we ons op convergente differentiatie als vorm
van niveaudifferentiatie, waarbij we rekening houden met  minimum -
doelen voor alle leerlingen. Dat betekent dat in de klas de differentiatie
in maximaal drie groepen plaatsvindt.

Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/ogwpo 
of scan de QR-code.
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3 Data als smeerolie; het belang van signaleren

Data zijn gegevens op basis waarvan het mogelijk is om bijvoorbeeld
een leerling te volgen. Het verzamelen, verwerken, terugkoppelen en
 inzetten van data is de smeerolie van opbrengstgericht werken. In het
hele proces is het gebruik van data nodig: bij het signaleren, het bege-
leiden en het evalueren van leerlingen. Daarnaast ook procesgericht bij
het signaleren van verschillen, achterstanden of voorsprongen van het
hele systeem binnen de school. Naast vragen als: ‘Hoe functioneert deze
leerling in deze klas?’ spelen data ook een belangrijke rol bij vragen als:
‘Hoe functioneren leraren binnen deze school?’ of: ‘In hoeverre zijn wij
als school in staat om achterstanden terug te dringen?’.

Signaleren
Om te kunnen differentiëren moet je eerst weten welke leerlingen 
extra instructie en begeleiding nodig hebben en welke leerlingen extra
 instructie en begeleiding vragen. Het signaleren van die leerlingen doe
je op basis van observatie, meetgegevens en evaluaties. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan toetsgegevens en methodegebonden toetsen, maar
ook aan toetsgegevens van formatieve evaluatie, zoals diagnostische
toetsen en de toetskalender van Cito. Observatie gebeurt in de klas 
en geeft een indruk van hoe de leerling functioneert. Evaluatie kan
 klassikaal plaatsvinden (toetsen of onderwijsleergesprek), maar ook

 individueel met de leerling. Belangrijk is om het volgende duidelijk te
hebben: 
• weet wie verder kan na instructie;
• weet wie extra instructie nodig heeft;
• weet wie extra begeleiding vraagt.

De klas deel je vervolgens in drie groepen in: een groep die extra bege-
leiding vergt omdat de leerstof moeilijk is, een basisgroep en een groep
die extra begeleiding vergt omdat de leerstof te makkelijk is. Het groeps-
overzicht kan eveneens een bron van informatie zijn bij de indeling in drie
groepen omdat hierop de onderwijsbehoeften van alle leerlingen uit de
groep terug te vinden zijn. In het groepsplan staat de groepsindeling per
vak en hoe de instructie en begeleiding van elke groep leerlingen eruit-
zien. De begeleiding kan bestaan uit instructie geven, vragen stellen,
feedback geven bij het verwerken van de leerstof of bijvoorbeeld evalue-
ren met de klas. Het zijn allemaal activiteiten van een leraar om de leer-
ling een stap verder te brengen in het behalen van zijn doelen. Signaleren
van leerlingen die meer kunnen, maar dat niet laten zien (onder presteer -
ders), is soms heel lastig. Deze leerlingen vallen niet altijd op en ook de
 cijfers van deze leerlingen wijken niet per definitie af van het gemiddelde.
Enkele signaleringskenmerken zijn te vinden op de site van SLO.
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Evaluatieve cyclus

Evaluatieve cyclus

A
Bepalen 

van doelen en 
standaarden

E

Nemen van
beslissingen

D
Analyseren en

interpreteren van
gegevens

C

Registreren van
gegevens

B

Verzamelen van
gegevens
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4 Hoe stel ik doelen?

Bij opbrengstgericht onderwijs is het van belang om doelen te stellen en
dat de leerlingen deze doelen ook behalen. Op basis van de leerdoelen
selecteert de leraar activiteiten die moeten leiden tot het behalen van
deze doelen. De leraar evalueert ook of de doelen door alle leerlingen
behaald zijn en hanteert daarbij ook succescriteria (‘Wat moet een

leerling minimaal beheersen?’). Als niet alle leerlingen de doelen behaald
hebben, is het van belang om na te gaan waar dat aan ligt door middel
van een evaluatie. Vaak nog ligt het accent bij het stellen van doelen op:
‘Welke activiteiten ga ik doen met mijn leerlingen?’, terwijl de vraag juist
zou kunnen zijn: ‘Wat wil ik leerlingen leren?’.

Activiteitgericht versus doelgericht werken

Activiteitgericht Doelgericht
Startfase Wat vinden leerlingen leuk? Wat wil ik leerlingen leren?
Focus Zijn leerlingen betrokken bij de activiteit? Zijn leerlingen met de juiste inhoud en onderwijsleeractiviteiten bezig?
Proces Zijn ze lekker bezig? Leiden de activiteiten tot de beoogde resultaten?

Worden de activiteiten goed uitgevoerd? Hoe voeren de leerlingen de activiteiten uit?
Evaluatie Hebben ze goed gewerkt? Zijn de beoogde doelen bereikt?

(Bron: Ros, Timmermans, Van der Hoeven & Vermeulen, 2008)
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De basis van opbrengstgericht werken is het stellen van meetbare doelen.
Met het stellen van doelen laat je zien wat je wilt bereiken. Dat kan zijn op
de lange termijn (bijvoorbeeld de kerndoelen), de middellange termijn of
de korte termijn. Ook kunnen doelen op verschillende niveaus vastgesteld
worden: school- of klasniveau. Daarbij is een doel op klasniveau afgeleid
van de schooldoelen; met andere woorden: van globaal naar specifiek.

Bij het formuleren van doelen op klasniveau is een aantal zaken belangrijk: 
• de inhoud (kennis), vaardigheden of attituden die je een leerling wilt

leren (relatie tot de leerlijn);
• de gegevens die je hebt over de leerlingen in de vorm van toetsen,

 observaties en evaluaties (data);
• de termijn (kort bij een les en middellang bij een lessenserie).

Als blijkt dat een groep leerlingen de leerdoelen snel beheersen, dan kun
je werken met verkorte instructie waarbij de inhoud verkort wordt aange-
boden. Vervolgens verrijk je deze leerlingen door de inhoud te verdiepen
of aanvullende inhoud te bieden. Aan leerlingen die de leerdoelen niet
snel beheersen, kun je verlengde instructie aanbieden, waarin de lesstof
op een andere manier wordt aangeboden.

Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/ogwpo 
of scan de QR-code.
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Succescriteria bepaal je aan de hand van de doelen. Ze geven aan
 wanneer een doel bereikt is. Deze criteria stel je in je lesvoorbereiding
vast en deel je met je leerlingen of je stelt ze vast samen met je  leer -
lingen. Een voorbeeld van een succescriterium is: ‘Als je zeven van de
tien  begrippen kunt toepassen, dan is het goed’ of: ‘Laat zien hoe je de
 betekenis van woorden die je nog niet kende uit de context hebt afge-
leid’. Bij het (vast)stellen van doelen en succescriteria en het  communi -
ceren hierover kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn:

1 Welke inhoud op basis van de eindtermen is van toepassing op 
deze les?

2 Om wat voor een type doel gaat het? 
3 Wat streef je in grote lijnen na?
4 Welke inputgegevens heb je beschikbaar?
5 Wat is de beginsituatie van je leerlingen?
6 Wanneer ben je tevreden als er wat bereikt is (succescriteria)?
7 Hoe ga je het doel met de leerlingen vooraf bespreken?
8 Hoe betrek je de leerlingen bij het vaststellen van de standaarden?
9 Hoe geef je aan de leerlingen aan dat jullie aan het einde van de 

les gaan evalueren?

10 Wat doe je met leerlingen die het doel nog niet hebben bereikt?
11 Wat doe je met leerlingen die het doel snel hebben bereikt?
12 Heb je alternatieve strategieën om onderweg bij te sturen?
(Bron: Rohaan, in: Bakx, Ros & Teune, 2012)

Goede leerdoelen moeten transparant en duidelijk zijn en afgestemd op
de beginsituatie van leerlingen. Daarnaast moet het streefniveau net iets
hoger liggen dan het eigen kunnen van de leerlingen en uitdagend zijn
voor leerlingen. De succescriteria moeten meetbaar zijn en moeten,
 inclusief de doelen, gecommuniceerd worden met de leerlingen. 
Belangrijk is ten slotte dat de leerlingen de doelen herkennen en erken-
nen (naar Hattie & Timperley, 2007). Dat houdt in dat de doelen terug-
grijpen op eerder geleerde lesstof en dat ze geformuleerd zijn in voor 
de  leer lingen begrijpbare taal.

5 Hoe werk ik met doelen en succescriteria?

Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/ogwpo 
of scan de QR-code.
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Differentiëren kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld
 variëren in instructie, zoals verlengde of verkorte instructie. Het is ook
mogelijk om te variëren in groepssamenstelling of in werkvormen of leer-
activiteiten die passen bij het (denk)niveau van de leerlingen. Een zeer
belangrijk uitgangspunt van differentiëren is dat je altijd aansluit op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Als leraar in de klas kun je daar-
naast ook variëren in de begeleiding qua direct contact met de  leer -
lingen. Zo is een snelle leerling gebaat bij moeilijkere vragen die
inge wikkeld en complex zijn. Een zwakkere leerling vindt het juist prettig
als hij merkt dat ook hij de vragen kan beantwoorden. Bij de instructie,
de begeleiding en de evaluatie kun je daarin variëren. 

Een mooi handvat biedt de taxonomie van Bloom om te kunnen
 aansluiten bij het denkniveau van leerlingen. Bloom gaat uit van lagere
orde (4 t/m 6) en hogere orde (1 t/m 3) denkvragen:

1 Creëren
2 Evalueren Hogere orde denkvragen
3 Analyseren
4 Toepassen
5 Begrijpen Lagere orde denkvragen
6 Onthouden

Hogere orde denkvragen zijn uitermate geschikt om snel denkende leer-
lingen uit te dagen. Daarvoor hebben zij ook de lagere orde denkvragen
nodig (onthouden van kennis en toepassen). Lagere orde denkvragen
bieden de mogelijkheid om zwakkere leerlingen zelfvertrouwen te laten
opdoen omdat ze de vragen kunnen beantwoorden, opbouwend naar
hogere orde denkvragen.

Voorbeelden passend bij het onderwerp ‘bos’ (inhoudelijk) die je bijvoor-
beeld kunt gebruiken bij de instructie, de verwerking of in een toets: 
• Waarom leven er in het bos in Nederland andere dieren dan in het bos

in Spanje? (hogere orde denkvraag – evalueren) 
• Welke dieren leven er in het bos? (lagere orde denkvraag –

 onthouden)

Ook voor de evaluatie van een les of lessenserie is de taxonomie van
Bloom in te zetten. Een basisvraag kan bijvoorbeeld zijn: ‘Wat heb je
deze les geleerd?’. Moeilijker wordt het wanneer je de volgende vragen
stelt: ‘In hoeverre verschillen de doelen van de vorige les tot de doelen
van deze les?’ (analyseren) of: ‘Geef aan waarom je denkt dat de tempe-
ratuur op aarde niet mag stijgen?’ (evalueren).

6 Differentiëren in de klas, hoe doe ik dat? Variëren in begeleiden 
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Afhankelijk van het niveau van een leerling kun je werken met verlengde
of verkorte instructie. Dit niveau stel je vast op basis van observatie en
meetgegevens, bijvoorbeeld door het afnemen van een toets aan het
begin van een thema of lesperiode. De resultaten van deze toets geven
inzicht in het beheersingsniveau van een leerling van de stof en de
 mogelijke lacunes. Daarnaast kun je aan het begin van een nieuw school-
jaar de leerlingen observeren en persoonlijk spreken om te zien en horen
wat ze al wel of niet kunnen. Je bepaalt met deze gegevens (data) onder
andere ook de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De klas wordt 
op deze manier verdeeld in drie instructieniveaus: basis-, verlengde en
 verkorte instructie. Deze verdeling werk je uit in groepsplannen.

Verlengde instructie
Leerlingen die extra uitleg nodig hebben om het basisniveau te kunnen
behalen, krijgen verlengde instructie. Deze verlengde instructie kan
 bestaan uit het bieden van visualisering en concretisering, het aanbieden
van extra denkstappen of het bieden van een oplossingsstrategie. 
Let wel op het basisniveau en val niet in de valkuil om het niveau te
 verlagen of om alleen maar dezelfde opdracht nog een keer te laten
maken.

Verkorte instructie
Op basis van toetsgegevens (zoals instaptoetsen,  Cito-leerlingvolg -
systeem, foutenanalyses van methodegebonden toetsen, projecten) en
observaties waaruit blijkt dat een leerling de stof (grotendeels) beheerst,
kun je een leerling verkorte instructie geven. De leerling volgt een
 gedeelte van de basisinstructie en gaat dan zelfstandig aan het werk met
de geselecteerde opgaven. De fase van verwerking van deze leerlingen
is vaak ook korter omdat je herhalingsopgaven kunt schrappen. 
Om  ervoor te zorgen dat deze leerlingen na het inoefenen zinvol verder
 kunnen, is het van belang om vervolgens verrijkende en bij het  (denk) -
niveau van de leerling passende opdrachten te geven.

7 Differentiëren in de klas, hoe doe ik dat? Verlengde en verkorte instructie

Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/ogwpo 
of scan de QR-code.
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Leerlingen die sneller klaar zijn met de basisstof houden tijd over voor
verrijkende opdrachten. Belangrijk bij deze opdrachten is dat je ook het
doel van de opdracht en de beoordeling van de opdracht niet mag
 vergeten. Voor de leerling is verrijking gewoon onderdeel van zijn leren.
Verrijking kan inhoudelijk zijn, dat wil zeggen: verdiepende en com-
plexere leerstof, maar kan ook andere doelen hebben, bijvoorbeeld het
vergroten van het analytisch of creatief denkvermogen of het praktische
toepassen van leerstof. Dit zijn natuurlijk ook vaardigheden die de
 andere leerlingen ook moeten leren, wellicht op een later tijdstip in 
hun schoolloopbaan. 

Verrijkende opdrachten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden
(Bronkhorst, Drent, Hulsbeek, Steenbergen-Penterman & Van der Veer,
2001):
• beroep doen op creativiteit; 
• open opdrachten; 
• hoog abstractieniveau; 
• hoge mate van complexiteit; 
• meerwaarde bieden ten opzichte van reguliere leerstof; 
• stimuleren van onderzoekende houding; 
• beroep doen op zelfstandigheid van de leerling; 

• uitlokken van een reflectieve houding; 
• beroep doen op metacognitieve vaardigheden; 
• uitlokken van interactie.

De methode die je gebruikt, biedt verrijkende opdrachten die echter
niet voor alle leerlingen (bijvoorbeeld (hoog)begaafde leerlingen)
 uitdagend genoeg zijn. Het is daarom aan te raden om de verrijkende
opdrachten te analyseren met gebruik van de voorwaarden voor verrij-
kende opdrachten. Verrijkende opdrachten kun je ook laten bedenken
door de leerlingen zelf, voor andere leerlingen. Een goede   terug -
koppeling is hierbij natuurlijk wel van belang. Ook zijn er verschillende
sites waarop verrijkende opdrachten of methodes worden aangeboden. 

8 Differentiëren in de klas, hoe doe ik dat? Verrijking

Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/ogwpo 
of scan de QR-code.
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9 Hoe geef ik feedback?

Feedback is het terugkoppelen van resultaten van het eigen werk van de
leerling door de leraar aan de leerling. Je maakt duidelijk aan de leerling
waar ‘hij nu staat’ in het leerproces, hoever hij nog verwijderd is van het
behalen van de doelstelling en hoe hij hier naartoe kan werken. 
In  samenspraak met de leerling kun je ook de weg en werkwijze bepalen.
Hierdoor wordt de leerling actief betrokken bij zijn eigen leerproces. 
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat het geven van feedback de  leer -
opbrengsten kan verhogen. Maar in de praktijk blijken leraren het geven
van feedback vaak moeilijk te vinden of zelfs niet te gebruiken. 
Soms door tijdgebrek. 
Het geven van feedback geeft je als leraar ook veel informatie. Als je in
gesprek gaat met de leerlingen over hun werk (dit kan kort zijn tijdens een
les of in een apart leerlingen- of coachingsgesprek) kom je ook te weten
waar de leerlingen tegenaan lopen en kun je tijdens het proces bijsturen.

Hattie en Timperley (2007) verstaan onder feedback de informatie die de
leraar geeft over het presteren van de leerling. Goede feedback geeft
volgens hen antwoord op de volgende drie vragen:
1 Waar ga ik naartoe? (feed up)

De leerdoelen of beoogde opbrengsten moeten transparant en duide-
lijk zijn, gecommuniceerd worden met leerlingen, afgestemd worden

op de beginsituatie van leerlingen, succescriteria bevatten, uitdagend
zijn en erkend worden door de leerlingen. 

2 Hoe doe ik het? (feed back)
Feedback over de huidige prestaties en voortgang moet informatie
bevatten over de voortgang, gerelateerd zijn aan de bij de leerlingen
bekende standaarden (normen en eisen waaraan de prestatie of het
geleerde moet voldoen), gerelateerd zijn aan eerdere prestaties en
specifiek en concreet zijn (wat is goed en wat is onvoldoende uitge-
voerd).

3 Hoe moet ik verder? (feed forward)
De verwijzing naar vervolgstappen moet een uitdaging bevatten,
 aanleiding geven voor meer zelfsturing ten aanzien van het leerproces,
leiden tot het soepeler uitvoeren van vaardigheden en tot meer auto-
matisme, diverse strategieën bieden om verder aan te werken en
 leiden tot een dieper begrip.

Feedback kun je op verschillende niveaus geven: op het niveau van 
de taak, op het niveau van het proces, op het niveau van zelfregulering
(‘Hoe kan de leerling zelfsturing geven, meer verantwoordelijkheid
nemen voor zijn leerproces?’) en op het niveau van de leerling zelf 
(‘Hoe zit de leerling in zijn vel?’). (Bron: Bakx, Ros & Teune, 2012)
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10 Hoe evalueer ik een les of lessenserie? Toetsen

De laatste fase van een les of lessenserie is het evalueren. Bij evalueren:
• blik je terug op hoe het ging;
• benoem je het behaald resultaat in relatie tot het lesdoel en de

 succescriteria;
• formuleer je een volgende stap;
• betrek je de leerling bij de reflectie op het lesdoel.

Evalueren kan bijvoorbeeld informeel aan het einde van een les gebeu-
ren door de leerlingen te vragen wat ze geleerd hebben en wat ze nog
moeten leren, willen ze de (methodegebonden) toets kunnen maken.
De van tevoren besproken succescriteria zet je af tegen wat de leerling
nu beheerst. Als instrument bij het evalueren van een lessenreeks
 gebruiken leraren vaak toetsen of overhoringen. In de meest ideale
 situatie geven deze evaluatie-activiteiten aan wat de leerlingen geleerd
hebben, waar de lacunes zitten en wat de leerling nog zou moeten
leren en of de leerling op de juiste manier leert. Daarbij kun je twee
 manieren van evalueren onderscheiden:

Summatieve evaluatie
De leerlingen worden aan het einde van het leerproces beoordeeld 
door middel van een methodegebonden toets. Summatieve evaluatie is
bedoeld om te kijken of de leerlingen de leerdoelen beheersen. 

Formatieve evaluatie
De leerlingen krijgen ook tijdens het leerproces feedback op hun leren,
bijvoorbeeld door een diagnostische toets of een  tussentijdse  over -
horing. Door middel van formatieve evaluatie kun je goed in de gaten
houden of de leerling voldoende op koers ligt om de doelen te gaan 
behalen.  Tijdens het leerproces kun je bijsturen.  Daarnaast geeft het de
leerling ook inzicht in zijn eigen leerproces.

Leerlingen kunnen ook zelf een rol hebben bij de evaluatie door middel
van zelfevaluatie of door peer-evaluatie, waarbij leerlingen elkaar
 beoordelen.

29



Verwijzingen

Voor de verschillende hoofdstukken is aanvullende informatie 
beschikbaar in de vorm van achtergronden, handreikingen, tips, 
lesideeën, checklists, enz.

Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/ogwpo 
of scan de QR-code.
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Kijk voor meer praktische of
inhoudelijke informatie op
www.kpcgroep.nl/ogwpo 
of scan de QR-code.
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