
Actief leren met leerdoelenkaarten en zonder cijfers
‘Met een 4 weet je niks en  nu weet je wat beter kan.’

T E K S T  M A R T I N  R I N G E N A L D U S

‘Bij Duits ben ik vrolijk en blij omdat het altijd leuk is en er leuke 
opdrachten zijn.’ 
‘We leren met plezier. Alles gaat positief en nooit negatief.’ 
‘Je leert meer door met iPads te werken, want het is leuker en 
fijner.’ 
‘Ik krijg er een positieve instelling van. Het geeft me een rustge-
vend gevoel want je hebt thuis nooit gezeur over cijfers.’
‘Als je het leerdoel niet haalt, kun je het later nog eens proberen.’
‘Je kunt bijna niks vergeten en ik leer beter met de nieuwe manier.’ 

D
it zijn opmerkingen van leerlingen in 2 VMBO-bk na een 
half jaar lessen Duits zonder cijfers te hebben gevolgd. 
Eind augustus begonnen mijn sectiegenoot, Claudia van 
Gogh en ik aan dit avontuur. We hebben de leerdoelen-

kaarten van de SLO als uitgangspunt genomen en op basis daar-
van een lijst met leerdoelen gemaakt. Vervolgens hebben we 
vastgesteld welk lesmateriaal we nodig hebben om de leerlingen 
die doelen te kunnen laten halen en ten slotte hebben we de 
hulpmiddelen geselecteerd waarmee we dat materiaal kunnen 
maken en waarmee we leerlingen feedback op hun werk kunnen 
geven. Een terug- en vooruitblik: waar sta ik, waar wil ik heen en 
hoe ga ik dat bereiken?

BookWidgets
Leerlingen in de tweede klas werken op onze school allemaal 
met een iPad. Het op de markt beschikbare digitale lesma-
teriaal voldeed niet aan de eisen die we vanuit onze doelen 
stellen. Daarom besloten we zelf het benodigde lesmateriaal te 
ontwerpen en te ontwikkelen. We ontdekten het programma 
BookWidgets en dat bleek voor ons in alle opzichten the missing 
link te zijn. Leerlingen openen het lesmateriaal in de bijbeho-
rende app op hun iPad, maken de door ons ontwikkelde oefe-
ningen en sturen hun antwoorden in. Wij geven de leerlingen 
via BookWidgets feedback op hun antwoorden en leggen uit 
wat zij al goed doen en wat ze nog beter kunnen doen om hun 
leerdoelen te halen. Bij de volgende oefeningen kunnen we aan 
de gegeven antwoorden zien hoe de leerlingen de feedback 
verwerkt hebben. 

Nieuwe activerende werkvormen
Met het digitale programma maken we veel uiteenlopende 
oefeningen en opdrachten en zijn we ook in staat om andere 
aantrekkelijke werkvormen te ontwikkelen. Een voorbeeld is de 
werkvorm ‘fruitmachine’. Op hun iPad zien ze een soort eenar-
mige bandiet. Met een druk op de knop verschijnt op de eerste 
schijf de naam van een klasgenootje en op de tweede schijf een 
opdracht. Ze lopen naar de betreffende leerling om de opdracht 
in het Duits uit te voeren, waarbij de ander ook in het Duits 
reageert. Als dat is gebeurd, drukken ze opnieuw op de knop 
en gaan ze naar het volgende klasgenootje voor de volgende 

opdracht. Leerlingen vinden deze werkvorm erg leuk, omdat 
ze door het lokaal lopen en dus bewegend tot leren komen. Ze 
vonden het zelfs zo leuk dat ik ze nauwelijks kon laten stoppen 
toen ik de les wilde afsluiten.

Leerdoelenkaart i.p.v. rapportcijfer
Aan de hand van de diverse oefeningen monitoren we hoe ver 
de leerlingen zijn in het bereiken van de gestelde leerdoelen. 
We geven feedback en sturen de leerlingen zo bij om alsnog de 
doelen te bereiken. In plaats van een rapport met cijfers krijgen 
de leerlingen een leerdoelenkaart waarop staat aangegeven wat 
ze al goed kunnen en wat ze bijna kunnen. Als ze bij een toets 
laten zien dat ze een leerdoel hebben bereikt, krijgen zij op hun 
leerdoelenkaart achter dat leerdoel de aanduiding ‘kan ik goed’. 
Leerlingen die het leerdoel nog niet hebben bereikt, krijgen de 
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aanduiding ‘kan ik bijna’. Omdat ze immers wel het nodige heb-
ben bijgeleerd, gebruiken we liever niet het woord ‘niet’ of ‘on-
voldoende’. Als het nodig is, krijgen leerlingen extra oefeningen 
om later alsnog te laten zien dat ze het leerdoel hebben bereikt.

Positief leerklimaat
Niet alleen het nieuwe lesmateriaal en het loslaten van de cijfers 
draagt bij aan een positiever leerklimaat. We vermijden en 
negeren bewust het negatieve en benadrukken het positieve. 
Waar mogelijk geven we de leerlingen complimenten en het ver-
trouwen dat ze het kunnen. Bij oefeningen hebben we het niet 
over fouten - dat woord is taboe - maar over het aantal goede 
antwoorden. Als leerlingen voor de klas in het Duits moeten 
spreken, geven de andere leerlingen aan wat er goed ging en 
wat er nog beter zou kunnen. Zo krijgen leerlingen van elkaar 
uitsluitend complimenten en tips. De leerlingen ervaren hun 
eigen groei, voelen zich door de complimenten gewaardeerd. Zo 
vinden ze hun intrinsieke motivatie weer terug, is onze ervaring. 

Veel waardering
De nieuwe aanpak is nog verre van perfect en er zal nog het 
nodige bijgeschaafd moeten worden. Desondanks zijn de 
eerste effecten al zichtbaar. Uit de jaarlijks terugkerende 
leerlingenenquête bleek dat leerlingen uit mijn 2-vmbo op de 
meeste onderdelen veel positiever reageerden dan leerlingen 
uit andere klassen. Zo werd het lesmateriaal gewaardeerd met 
9,58 (ander klassen: 8,52), de pedagogische competentie met 
9,51 (8,83), de lessen met 9,33 (8,18), het lesgeven met 9,25 
(8,78) en de persoonlijke benadering met 9,23 (8,63). Ook 
ouders reageren positief. Een aantal ouders waardeert het 
enorm dat er ook eens op een andere manier naar hun kind 
wordt gekeken. 

Essentiële factoren voor succes
Eenvoudig is het allemaal niet. Omschakelen naar formatief les-
geven is niet goed mogelijk zonder een degelijk ontwerp van de 
aanpak. Ook het lesmateriaal moet zorgvuldig worden ontwor-
pen en op de plank liggen voordat je met deze aanpak begint. 
Daarnaast is vanwege de hardnekkige cijferverslaving een 
duidelijke communicatie naar leerlingen en ouders essentieel. 
Het belangrijkste is misschien nog wel een sterke pedagogische 
relatie met je leerlingen en het enthousiasme waarmee je voor 
de klas staat.
Dat leerlingen alleen met cijfers voor het leren te motiveren 
zouden zijn, is een mythe. Je moet alleen wel het lef hebben 
en bereid zijn om risico’s te nemen, bestaande concepten los 
te laten en zelf het materiaal te maken dat je nodig hebt om je 
leerlingen maatwerk te kunnen leveren.

Handen ineen slaan
Ik zal niet ontkennen dat dit veel tijd en energie kost. Gelukkig 
kunnen we de handen ineen slaan en samenwerken door 
ideeën, ervaringen en materiaal met elkaar te delen met docen-
ten van andere scholen die het formatieve pad zijn ingeslagen. 
Ankie Cuijpers, oud-docente Duits, bracht mij in contact met 
Jörgen van de Remoortere (wiskunde) en Arjan Moree (ge-
schiedenis), die ook de eerste stappen zetten op het gebied van 
formatief toetsen. Om beter te kunnen samenwerken hebben we 
in november op Facebook de groep ‘Actief leren zonder cijfers’ 
opgericht om samen met andere geïnteresseerden na te denken 
over formatief toetsen en ervaringen met lesgeven zonder cijfers 
uit te wisselen. Inmiddels telt de groep ruim 120 leden en heb-
ben we al veel met elkaar gedeeld en van elkaar geleerd. Neem 
initiatief, werk samen en help elkaar betere docenten te worden! 
Doe ook mee! •

 Martin Ringenaldus is docent Duits op de RGO 

Middelharnis, m.ringenaldus@rgomiddelharnis.nl. 

In de Facebookgroep ‘Actief leren zonder cijfers’ 

delen docenten hun ideeën, ervaringen, aanpak-

ken en materialen met elkaar om zo formatief 

evalueren effectief in te bedden in hun dagelijkse 

lespraktijk.  

Dat leerlingen alleen met cijfers 
voor het leren te motiveren 
zouden zijn, is een mythe.
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