
Formatief evalueren in de praktijk

‘Van terugblik naar vooruitgang’

Formatief evalueren is op dit moment een belangrijk item in het onderwijs.
Er is steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van leerlingen. 
De pedagogische kant van het onderwijzen lijkt steeds belangrijker te
 worden. Dit naast de didactische kant van feedback geven aan leerlingen.

Het op een andere manier begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen
brengt met zich mee dat leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid gaan
nemen voor hun eigen leren.
Vragen die dan bij leraren opborrelen zijn: “Hoe zorg ik ervoor dat die leer-
ling zélf het initiatief gaat nemen?”, “Wat vraagt deze leerling van mij als
begeleider/coach? “Hoe kan ik deze leerling begeleiden in zijn eigen ont-
wikkeling?”

“Formative assessment is not a tool but requires pedagogical, didactical  psychological
and domain expertise”.

Bron: Dominique Sluijsmans

Reden te meer om extra aandacht te besteden aan formatief evalueren en de rol van de
 docent hierbij. Want hoe weet je waar de leerling staat in zijn ontwikkeling? En: wat doe 
je dan? Welke feedback geef je leerlingen?

“De kracht van formatieve toetsing is dat het streeft naar beter leren. De zwakte van
 formatieve toetsing is inherent aan alle feedback” 

Bron: http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/9/3/5/

In deze conferentie staat het thema formatief evalueren centraal. Dominique Sluijsmans 
werkt dit thema verder uit in haar key-notes. Daarna volgen er ‘Show & Tell’s’ waarin
 docenten en  leidinggevenden vertellen over hun ervaringen met formatief evalueren in 
de klas en in de school.

“Formatief ‘toetsen’ moet een verboden woord worden,” zegt lector Dominique
 Sluijsmans (Hogeschool Zuyd). “Het werkt heel lastig in de praktijk.”

Conferentie | 21 november 2017



Praktische informatie
‘Van terugblik naar vooruitgang’ - Formatief evalueren in de praktijk vindt plaats op 
21 november 2017 in ’s-Hertogenbosch. De bijeenkomst duurt van 09.30 tot 16.15 uur.
Deelname aan deze conferentie kost €195,– per deelnemer (inclusief lunch).

Doelgroep
(midden)management, sectievoorzitters en docenten voortgezet onderwijs en
 beroepsonderwijs.

Werkwijze
Key-notes, verzorgd door Dr. Dominique Sluijsmans 
‘Show & Tell ’s’’, verzorgd door docenten en/of teamleiders VO

Opbrengst
-  U wordt meegenomen in de context van formatief evalueren
-  U krijgt voorbeelden van hoe u formatief kunt evalueren in de praktijk
-  U maakt kennis met werkvormen en ziet hoe u ze een plaats kunt geven in de les
-  U krijgt inzicht in de veranderkundige aspecten van formatief evalueren. 

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via www.kpcgroep.nl/formatief

Programma
09.30 uur Inloop

10.00 uur Opening door Ton Bruining, directeur KPC Groep

10.15 uur Keynote Dr. Dominique Sluijsmans, Lector Professioneel Beoordelen Zuyd

11.15 uur Show & Tell ronde 1

12.00 uur Lunch

13.00 uur Show & Tell ronde 2

13.45 uur Show & Tell ronde 3

14.30 uur Thee en koffie

15.00 uur Keynote Dr. Dominique Sluijsmans: deel 2

16.15 uur Afronding

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther de Boer
06 511 927 73
e.deboer@kpcgroep.nl

www.kpcgroep.nl


