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evalu
ereN

‘Wat heb je vandaag geleerd op school?’
Dat is toch een vrij gewone vraag om aan je 
kinderen te stellen na een hele dag school? 
Stijn (15) en jop (13) hebben er als ze thuis-
komen geen antwoord op. Sterker nog: ze 
vragen zich serieus af óf ze wel wat geleerd 
hebben. Wat betekent dit? Hebben ze echt 
niet veel geleerd of zijn ze zich er niet van 
bewust? Ik doe nog een poging: ‘Wat heb je 
vandaag dan gedaan op school?’ ‘We had-
den Nederlands en ik heb wiskunde terug, 
een zes, maar de rest had ook een laag cijfer. 
en we hadden een tussenuur en zijn gaan 
gamen bij freek.’ Dit alles op een toon van 
‘val me verder niet lastig met je vragen over 
school’. Terwijl jop er net maar liefst 7 uur van 

zijn dag heeft doorgebracht! ‘Huiswerk?’, vraag ik voorzichtig, mijn 
verantwoordelijkheid als opvoeder serieus nemend. ‘Overhoring en-
gelse woordjes, maar een 5 is genoeg om nog steeds voldoende te 
staan.’ jop zet de televisie aan. einde gesprek. 

leren van evalueren
In het onderwijs draait veel om cijfers geven en krijgen: Toetsen 
worden gebruikt om kinderen te beoordelen, soms zelfs om hen 
(en hun leraren) af te rekenen. Uit onderzoek blijkt dat het geven 
van cijfers aan kinderen juist prestatieverlagend kan werken en vaak 
demotiveert (Hattie, 2009). Het effect van de nadruk op cijfers en 
goed/fout is dat kinderen eenzijdig gericht raken op hun prestaties, 
en niet op wat en hoe zij leren. Als de leerling een goed cijfer haalt, 
of 0 fouten of een A- of B-score op een lOVS toets van het Cito, is 
de leraar meestal tevreden en de ouders ook. Voor een leerling is dat 
meestal genoeg. een lage score betekent meestal dat hij de stof niet 
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begrepen heeft of niet voldoende beheerst.
Maar waar is het precies misgegaan? Wat 
heeft hij dan niet goed gedaan? Wat had hij 
anders moeten doen? Hoe kan hij het beter 
doen? en nog veel belangrijker, wat is er al 
wel goed gegaan? Dat vertelt een cijfer niet. 
Antwoorden op deze vragen zijn wel nodig 
om de leerling verder te helpen in zijn leer-
proces. 
Centraal in dit artikel staat de vraag: Hoe 
kunnen we het leren van leerlingen zó evalue-
ren, dat de informatie ook weer direct bijdraagt 
aan hun verdere leren?
We bespreken verschillende vormen van dit 
‘evalueren óm te leren’ en geven concrete 
voorbeelden uit de praktijk van het rekenon-
derwijs. Dit artikel laat zien dat bij ‘evalueren 
óm te leren’ niet je hele rekenonderwijs op 
de schop hoeft. Veel aspecten ervan pas je 
waarschijnlijk al dagelijks in de klas toe. We 
gaan ook in op de vraag hoe we de leerlingen 
bij het evalueren actief kunnen betrekken. 
Het blijkt dat deze aanpak niet alleen betere 
leeropbrengsten oplevert, maar ook een po-
sitieve invloed heeft op de motivatie en atti-
tudes van de leerlingen (Clarke, 2001).

Wat is het doel van evaluatie?
Welke evaluatievorm je kiest is afhankelijk 
van het doel van die evaluatie. Gaat het al-
leen om te weten of een leerling een be-
paald leerdoel heeft gehaald of om inzicht 
te krijgen in het niveau waarop een leerling 
rekent? Dan volstaat een simpele score op 
een methodegebonden toets of een vaardig-
heidsscore/niveauaanduiding op een lOVS-
toets of het aantal goed/fout bij het werk in 
het schrift. Dit type toetsen noemt men ook 
wel summatieve toetsen: Ze worden gebruikt 
om het prestatieniveau van leerlingen vast te 
stellen. 
Wanneer het gaat om te vraag waar de leer-
ling in zijn leerproces zit, en welk aanbod of 
welke hulp hij nog nodig heeft om de gestel-
de doelen te bereiken, dan is inzicht in het 
leerproces van de leerling nodig. Hiervoor 
dienen zogenaamde formatieve toetsen. 

Met het gebruik van deze toetsvormen zoek je naar wat de leerling 
al wel kan, begrijpt en weet, naar hoe hij rekent en naar hoe dit in 
relatie staat tot het leerdoel. De evaluatie wordt gebruikt om aankno-
pingspunten te vinden om de leerling verder te helpen. Voorbeelden 
van deze toetsvormen zijn: leergesprekken/klassengesprekken, diag-
nostische gesprekken, feedback geven. leerlingen hebben bij deze 
toetsvormen ook zelf een actieve inbreng. Daarnaast kunnen zij hun 
werk samen evalueren (peer assessment) of alleen evalueren (self 
assessment), als maar duidelijk is waar ze precies op moeten letten.
Natuurlijk kunnen summatieve toetsen ook gebruikt worden voor 
formatieve doeleinden: dan worden de toetsresultaten nader ge-
analyseerd. De leraar bekijkt welke sommen een kind fout en welke 
goed heeft gedaan en als er berekeningen bijstaan, gaat hij na hóe 
de leerling gerekend heeft. De bevindingen worden met de leerling 
besproken, de leerling vult aan en op basis daarvan geeft de leraar de 
leerling adviezen hoe hij verder kan.

formatief evalueren kan continu plaatsvinden tijdens het onderwij-
zen en leren. We laten hier zien wat de leraar én de leerling tíjdens de 
rekenles kunnen doen om informatie over het leerproces van leerlin-
gen te verzamelen én om deze informatie direct te gebruiken om het 
leren te bevorderen. 

Wat is de grootste breuk?
leerkracht Sandra (groep 7/8) heeft net verteld dat de leerlingen deze 
les zullen leren hoe ze breuken kunnen vergelijken. Om de voorken-
nis van de kinderen te activeren, laat ze hen enkele breuken in stroken 
kleuren op een ‘wisbordje’1. Als ze het hebben ingekleurd, houden ze 
allemaal hun tekening omhoog en kan iedereen zien hoe de strook 
is ingekleurd. Aan sommige kinderen vraagt Sandra hoe ze te werk 
zijn gegaan. ‘Knap joh’, ‘Goed gedaan’, zijn haar reacties. Vervolgens 
bespreken ze een opgave uit het rekenboek (zie afbeelding 1).

Opgave:
Twee veerboten zijn onderweg naar het eiland.
De ene boot is op 3/4 deel van de route.
de andere boot is op 5/6 deel van de route.
Welke boot is het verst?

Uit: Wereld in getallen (3), groep 7A, taak 21

Sandra schrijft op het digibord:

3/4

5/6

1. Opgave uit het rekenboek WIG 

er gaan meteen vingers de lucht in. ‘Wat moeten we eerst nog we-
ten?’, vraagt Sandra. 
Weer vingers. Sandra geeft de beurt aan Thom, die zijn vinger opstak 
en een goede leerling is.
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‘De kilometers’, zegt hij. Sandra: ‘Anders kunnen we het niet goed 
uitrekenen. Hoeveel kilometers zouden het dan kunnen zijn?’ Weer 
vingers in de lucht. Sandra geeft meteen een beurt aan Noa die haar 
vinger opsteekt. Noa vertelt hoe ze heeft gerekend (zie het kader hier-
onder). 

4
3 of 6

5, wat is verder?

Noa legt uit:
‘je moet dan de getallen gelijk maken. 
Dan moet je kilometers zoeken in de tafels van 6 en 4.
Dan moet je 6 × 4 doen. en dan krijg je vierentwintigsten.
Dan moet je bij 3/4 3 × 6 doen, dat wordt dan 24

18.
en bij 5/6 moet je 5 × 4 doen en dan krijg je 24

20. 
Nu kun je ze wel vergelijken. 
20 is meer dan 18 dus is 6

5 meer dan 4
3.’

Wie leert er wat?
Sandra vertelt het lesdoel. Ze haalt voorkennis op door snel wat op-
gaven te laten beantwoorden. Door het gebruik van de wisbordjes 
ziet ze meteen hoe dat gaat. Haar feedback ‘knap gedaan’, ‘goed 
zo’ is heel algemeen en niet op de taak gericht (zie voor meer infor-
matie het artikel van Maaike Verschuren, elders in dit nummer). Als 
het probleem van de schepen is voorgelegd, tekent Sandra meteen 
de stroken al op het digibord. Op deze manier bepaalt zij dat dit 
model gebruikt moet worden, ook door kinderen die zelf een andere 
oplossing zouden kiezen. Sandra stuurt het oplossingsproces door 
te zeggen dat het probleem niet op te lossen is, als je geen onder-
maat gebruikt. Ze vraagt naar oplossingen en geeft binnen twee tel-
len de beurt aan een leerling die zijn vinger opsteekt. Kinderen die 

geen vinger opsteken hoeven niet bang te 
zijn voor een beurt. Ze hoeven eigenlijk niet 
te rekenen, zolang ze maar geen vinger op-
steken. Ook bij de vervolgvraag gaat het zo. 
Noa geeft antwoord (zie kader ‘4

3 of 6
5, wat 

is verder?’) en de meeste kinderen haken af. 
Sandra gooit het eens over een andere boeg.

Waarom is dat de grootste breuk? 
Sandra geeft de les een draai met enkele sim-
pele ingrepen. Ze geeft twee nieuwe breuken: 

3
2 en 8

5. Ze zegt dat zij denkt dat 8
5 de grootste 

breuk is en vraagt de leerlingen wie het met 
haar eens is. Alle leerlingen moeten ‘eens’ of 
‘niet eens’ op hun wisbordje schrijven en de 
lucht insteken. Iedereen is actief! Vervolgens 
vraagt ze per tafelgroep te overleggen en de 
anderen te overtuigen waarom 3

2 dan wel 8
5 

het grootst is en dat dan zo, dat de ander 
het begrijpt. Meteen zoemt het in de klas. 
Iedereen is druk bezig, de sfeer verandert. 
er wordt getekend, er zijn gesprekken, felle 
discussies. Sandra loopt rond, vangt de ge-
sprekken op. Bij sommige kinderen vraagt 
ze door, andere gesprekken onderbreekt ze 
niet. Ondertussen registreert ze voor zichzelf 
welke oplossingen de kinderen aandragen, 
wat wel en niet goed gaat, of er misvattingen 
zijn, op welk niveau de oplossingen gegeven 
worden en of de uitleg duidelijk is. Ze komt 
veel te weten en verzamelt informatie voor 
de nabespreking.
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Nadat de kinderen hun gesprekken hebben afgerond, voegt Sandra 
de groep weer samen. Voordat ze zelfstandig in hun schrift met de 
opgaven bij dit onderwerp aan de gang gaan, inventariseert ze hoe de 
kinderen gerekend en geredeneerd hebben. Die tips kan ze gebruiken 
om kinderen tot niveauverhoging te brengen. Ze maakt bij het geven 
van beurten gebruik van de observaties die ze bij het rondlopen ver-
zamelde.
‘Robert, ik zag dat jij tekende bij je uitleg. Dat is handig! Kun je vertel-
len hoe dat ging? en ik zag dat je daarmee Norma niet kon overtui-
gen, waarom niet?’ ‘Hanna, het viel niet mee om uit te leggen hoe 
je breuken gelijk, of gelijknamig kunt maken hè? Dat is ook lastig. 
linde, snapte je wat Hanna zei en wat vond je van haar uitleg?’ De 
leerlingen zijn nu veel meer betrokken bij de reacties van hun me-
deleerlingen, ze herkennen waarmee ze zelf ook bezig zijn geweest.
Tot slot vat Sandra aan de hand van de tekeningen op het digibord 
samen op welke manieren je de breuken kunt vergelijken. Ze bena-
drukt de werkwijzen van de kinderen, niet het uiteindelijke antwoord. 
Vervolgens laat ze de kinderen in tweetallen de opdrachten uit het 
boek maken. In tweetallen, zodat ze kunnen overleggen en toelich-
ten. Immers, dát is wiskundig actief zijn!

Wat heb je geleerd en wat neem je je voor?
Aan het eind van de les vraagt Sandra de kinderen in hun schrift te 
noteren wat ze vandaag geleerd hebben over breuken én wat ze zich 
voornemen voor de volgende les. De kinderen noteren dit in eigen 
woorden (zie afbeelding 3 en 4). Iedereen krijgt de tijd die hij nodig 
heeft en is actief aan het schrijven. Dan vraagt ze enkele kinderen 
voor te lezen wat ze hebben opgeschreven. Sandra wil geen vingers 
zien. Ze kijkt rond en kiest enkele kinderen waarbij ze heeft gezien 
dat ze iets hebben opgeschreven dat zinvol is voor iedereen:
Sascha: ‘Ik heb geleerd hoe ik breuken gelijk kan maken. Ik keek eerst 
alleen naar de bovenste cijfers [ze bedoelt de tellers], maar dat klopt 
niet.’ Robert: ‘Ik heb geleerd dat ik beter stroken kan tekenen als ik 
breuken vergelijk, want dan maak ik minder fouten. Ik wist niet eens 
meer wat ik nou aan het doen was.’ Hij lacht: ‘Dat ga ik de volgende 
keer doen.’ Ilse heeft het niet afgekregen, en evalueert heel eerlijk: ‘Ik 
moet gewoon minder kletsen de volgende keer, want ik snap het wel 
allemaal.’

Deze evaluaties stimuleren de kinderen om te reflecteren op hun le-
ren: hoe rekende ik, wat ging goed, wat kan anders en: hoe ga ik dit 
anders doen? Ze ontdekken dat ze zelf invloed kunnen hebben op hun 
leren en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Ze 

hebben ook ontdekt dat het leren van breu-
ken leuk kan zijn, dat het niet erg is als je 
iets niet onmiddellijk snapt en dat je ook van 
elkaar veel kunt leren. 

evalueren om te leren
In deze voorbeelden uit de praktijk zien we 
dat evalueren óm te leren (door leraar en 
leerlingen) een continu proces is dat tijdens 
verschillende fasen in de rekenlessen plaats-
vindt. Op verschillende manieren verzame-
len leraar en leerlingen informatie over waar 
de leerling staat, waar hij naar toe moet (leer-
doel) en hoe hij daar het beste naar toe kan 
werken ófwel, wat hem helpt in het verdere 
leren (zie afbeelding 5 en 6). 

 
 

 

5. Vanuit de leerling bekeken 

 
 
 
 
 
 
 

6. Vanuit de leraar bekeken

3. en 4. Zelf evalueren stimuleert leerlingen om te reflecteren op hun leren
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Bij alle vormen van ‘evalueren om te leren’ 
staan deze drie vragen centraal. Uit onder-
zoek (Black & William, 1998; Hattie, 2009, 
Sluijsmans, 2013) blijkt dat het toepassen 
van onder andere de volgende vormen leidt 
tot betere leeropbrengsten en een grotere 
motivatie van kinderen voor leren:
•  Geven van effectieve feedback. Dit staat 

met stip bovenaan. Maaike Verschuren 
(pagina 26) gaat in op wat effectieve 
feedback inhoudt.

•  Stellen van goede vragen. Dit zijn open 
vragen die kinderen aanzetten tot den-
ken, redeneren. Kris Verbeeck (p 14) en 
Mirjam Velthuis en Marja Miedema (p 
22) geven meer informatie en mooie 
voorbeelden, óók met jonge kinderen in 
spelsituaties.

•  Stellen van uitdagende doelen en die ook 
met kinderen delen. Zie hiervoor ook het 
artikel van Dolf janson (p 10).

•  Peer assessment (kinderen evalueren 
samen) en self assessment (een leerling 
evalueert zijn eigen werk en leerproces). 
Zie hiervoor het artikel van joyce Kuiper 
en josje van der linden (p 30).

•  Formatief gebruiken van summatieve 
toetsen. judith Hollenberg laat in haar ar-
tikel in dit nummer zien hoe dit kan met 
bijvoorbeeld de lOVS toets van Cito (p 
34). 

•  Natuurlijk hoort hier ook het voeren van 
diagnostische gesprekken, leergesprek-
ken, toetsdialogen bij, waarbij zowel leer-
ling als leraar een actieve inbreng hebben 
en informatie krijgen over het verdere le-
ren.

De opbrengst blijkt des te groter naar mate 
de leraar goed inzicht heeft in de doorlopende 
leerlijn en de rekendidactiek. Het mooie is 
echter dat hij dit inzicht des te meer krijgt juist 
dóór de gesprekken met de leerling. Bij evalu-
eren óm te leren leert de leraar net zo goed!

Tot slot
een leerling die in een rekenles geweest is 
waarin de drie vragen uit afbeelding 5 (en 
6) uitgangspunt zijn, zal de vraag: ‘Wat heb 
je vandaag geleerd op school?’ moeiteloos 
kunnen beantwoorden (zie ook afbeelding 3 
en 4).

•	 	Ik kan uitleggen hoe je van een minsom een plussom kunt 
maken

•	 	Ik heb de lastige tafels geoefend en wil ze allemaal uit het 
hoofd leren

•	 	Ik heb geleerd hoe je getallen in de duizend moet uitspreken

Het is heel mooi als ze daarbij ook nog een reflectie kunnen 
geven op hun leren en beseffen dat ze zelf invloed hebben op 
hun resultaten 

•	 	Ik ga meer opschrijven, dan maak ik minder fouten
•	 	Ik werk minder slordig, nu gaat het veel beter
•	 	Het is handig als ik een tekening maak bij de som
•	 	Als ik m’n antwoorden nakijk, haal ik er nog heel veel vergis-

singen uit

Is dit een te hoog doel voor kinderen in het basisonderwijs? Nee, 
zelfs in groep 3 hebben we hier positieve ervaringen mee. Maar het 
gaat niet vanzelf. Kinderen moeten het leren. 
Wanneer leerlingen via reflectie op hun leerproces daadwerkelijk kun-
nen profiteren van evalueren, dan komt het met hun leeropbrengsten 
wel in orde!

Met dank aan kinderen en leerkrachten van de Donatushof in Bemmel

De auteur is leerplanontwikkelaar bij SLO 

  Noot

1.  een ‘wisbordje’ is een geplastificeerd vel papier, waarop kinderen met 

afwasbare stiften kunnen schrijven. Ze kunnen na afloop hun notities weer 

wegvegen. Met zo’n bordje kan de leraar snel overzien welke antwoorden 

ieder kind geeft.

literatuur

Black, P. & William, D. (1998): ‘Assessment and classroom learning’. Assessment 

in Education, 5, 1.

Castelijns, j., Segers, M. & Struyven, K. (2011). Evalueren om te leren. Toetsen en 

beoordelen op school. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Clarke, S.(2001): Unlocking formative Assessment. Practical strategies for enhancing 

pupils’ learning in the primary classroom. Hodder education.

Hattie, j. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievement. Routledge: london.

Sluijsmans, D. e.a. (2013 Concept). Toetsen met meerwaarde; Een reviewstudie 

naar de effectieve kenmerken van formatief toetsen. Maastricht: Universiteit 

Maastricht.


