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Inleiding 
 

Onderzoeksvraag 
Wat zijn de ervaringen van studenten over het online formatief toetsen ten opzichte van 
analoog/offline formatief toetsen in de les bij studenten? 
 

Werkhypothese 
Door verschillende vormen van formatief toetsen naast elkaar te gebruiken verwacht ik inzicht te 
krijgen in de ervaring en beleving van studenten. Ik kan zo het zelfregulerend vermogen van de 
studenten verbeteren op basis van onder andere de input en de beleving van de studenten. 
 
Praktisch 
Het experiment is gedaan in de periode september 2022 tot en met januari 2023 in lessen van 
studenten op de afdeling Laboratoriumtechniek. Dit waren theorielessen uit de eerste helft van de 
opleiding. Tijdens deze lessen zijn de volgende formatieve handelingen verricht: 
 
• Analoog/offline 

o Toetsvragen en uitwerking op papier 
o Korte mondelinge overhoringen 
o Klassikale vragen op toetsniveau in kleinere groepjes behandelen 

 
• Digitaal/online 

o Toetsvragen en uitwerking online (Canvas – het digitale leersysteem) 
o Online afsluitende quiz, klassikaal behandeld (Kahoot!, Socrative, Mentimeter) 
o Online mindmap maken in groepjes (Mindmeister) 
o Samenwerkopdrachten op basis van leerdoelen als voorbereiding voor de les en in de les 

zelf (Padlet) 
 

Feedback vanuit de student is op verschillende manieren gevraagd. Door middel van anonieme 
enquêtes op papier, digitale vragen, een korte vragenlijst op papier en via korte gesprekken met 
de studenten. Hier is onder ander gevraagd naar de voorkeur van studenten als het gaat om 
analoge/offline of digitale/online verwerkingsopdrachten (opdrachten op toetsniveau, quiz, 
samenwerken aan opdracht). 
 
Daarnaast is op meerdere momenten feedback gevraagd in een stellingen-werkvorm. De 
studenten overleggen en discussiëren over hun ervaring met de verschillende vormen van 
formatieve lesactiviteiten. De stellingen kwamen vanuit de studenten zelf en er werd bijgehouden 
hoeveel studenten zich in de stellingen konden vinden. Dit is in meerdere lessen gedaan. Elke les is 
het percentage van de studenten die het ermee eens waren bijgehouden en dit is verwerkt in tabel 
1 met gemiddelde percentages.  
 
Beginsituatie wordt beschreven als comfortabel. Studenten hebben eerder in mijn lessen gezeten, 
kennen mijn werkwijze en van een deel ben ik ook mentor geweest. Studenten zijn op de hoogte 
van het experiment dat uitgevoerd door mij namens het practoraat Mediawijsheid en zijn akkoord 
met het feit dat hun input gebruikt wordt voor mijn experiment. 
  



 

Uitkomsten 
 
Tijdens de periode van het experiment is in de lessen gevraagd aan de studenten of ze een 
voorkeur hebben voor analoog of digitaal. De studenten kozen tussen drie opties; analoog/offline, 
digitaal/online of gaven aan dat ze geen voorkeur hadden. Met 44% heeft de digitale vorm de 
voorkeur, maar toch heeft een groot deel (39%) geen voorkeur, waarom dit zo is wordt 
verduidelijkt door de stellingen die de studenten gaven, zie tabel 1. Een kleiner deel van de 
studenten (17%) geeft aan een voorkeur te hebben voor pen en papier. De uitkomst van de 
voorkeuren is te zien in figuur 1. 
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Figuur 1: De voorkeur voor de vorm van formatief onderwijs uitgevraagd bij studenten. Studenten 
zijn gevraagd feedback te geven en hun voorkeur op te geven na het maken van analoge en 
digitale verwerkingsopdrachten in en buiten de lessen. 



 

Hieronder zijn de stellingen te vinden die studenten opgesteld hebben. Het percentage geeft aan 
hoeveel studenten in de les het met de stelling eens waren. Dit is in meerdere lessen gedaan in het 
afgelopen halfjaar en het gemiddelde percentage is hieronder te zien in tabel 1 

 
  

% Stelling
92 Fijn dat je weet waar je staat en wat je nog moet leren met deze vragen op toetsniveau.
82 Zolang de inhoud van goede kwaliteit is, heb ik geen sterke voorkeur voor analoog of digitaal.
79 Ik vind het prettig dat de hele opleiding nu op één plek te vinden is.
62 Een belangrijk voordeel van digitaal werken is dat je onafhankelijk bent van de fysieke plek en tijd.
52 Digitaal werken maakt het voor studenten makkelijker om samen te werken en feedback te krijgen/geven.
52 Docent steekt er veel moeite in, dan maakt het niet zoveel uit of de opdrachten analoog of digitaal zijn.
33 De afwisseling tussen analoog en digitaal vind ik prettig.
12 Analoge opdrachten werken lekkerder.

Tabel 1: Stellingen van studenten zelf en het percentage van de studenten in de klas dat zich kan vinden in de stelling. 



 

Theoretisch kader 
 
Wat wordt verstaan onder formatief handelen? 
Er bestaan veel termen die met ‘formatief’ te maken hebben in de onderwijswereld. Formatief 
werken, formatief toetsen, formatief evalueren, formatief handelen, etc. In deze paragraaf wordt er 
op basis van literatuur gekeken naar formatief handelen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (2020) geeft aan dat bij formatief handelen de leerlingen nadruk leggen op het 
verkrijgen van inzicht in hun eigen leerproces, wat ze moeten leren en hoe ze dat het beste kunnen 
doen. De Universiteit van Amsterdam (2022) beschrijft formatief handelen als een proces om te 
leren, waarbij de voortgang inzichtelijk wordt gemaakt, waardoor er tijdwinst kan ontstaan voor 
zowel docent als student. Wiliam en Leahy (2015) beschrijven formatief handelen als activiteiten 
die de leerlingen en docenten uitvoeren om de voortgang van de leeractiviteiten te analyseren en 
verbeteren. Kneyber et al. (2022) zien formatief handelen als een didactisch proces, niet als een 
vorm van beoordeling met een certificerende functie. Formatief handelen zijn kortcyclische 
activiteiten die ingezet worden om de lessen zinvol en effectief te maken. Echter, Barton (2018) 
pleit om te term ‘formatief toetsen’ te vermijden omdat dit qua naamgeving meer de focus legt op 
cijfers terwijl dit inhoudelijk niet altijd het geval is. 
 
Volgens Gulikers en Baartman (2017) bestaat formatief werken uit vijf cyclische stappen: het 
vaststellen van leerdoelen, formatief toetsen, het geven van feedback, formatieve evaluatie en 
herhaling binnen een specifieke vakgroep of afdeling. Voor effectieve toepassing van formatief 
werken in het onderwijs, is het noodzakelijk voor docenten om de formatieve toetscyclus te 
volgen, die beschreven wordt door NRO (2017) en bestaat uit vijf fasen, zoals weergegeven in 
figuur 2. 

. 

Figuur 2 - De vijf fasen van het cyclisch formatief leerproces (Gulikers & Baartman, 2017). 



 

 
Fase 1 - Definieer verwachtingen: In deze fase moeten de leerdoelen en de manier waarop deze 
worden bereikt, voor de leerlingen duidelijk zijn. Het bepalen van succescriteria met de leerlingen 
is hierbij van belang: welke successen zijn nodig om het doel te halen? 
 
Fase 2 - Reacties van leerlingen ontlokken: De docent dient in deze fase leeractiviteiten te 
selecteren die inzicht geven in de beheersing van het leerdoel. Dit kan op informele wijze, 
bijvoorbeeld met een miniquiz in de klas, of op een formelere manier, zoals een diagnostische 
toets. 
 
Fase 3 - Analyseer en interpreteer leerlingreacties: Aan de hand van de reacties van de leerlingen 
kan de docent bepalen waar de klas staat ten aanzien van de leerdoelen. Het is wenselijk om dit 
samen met de leerlingen te doen: leerlingen betrekken bij het analyseren van het eigen en elkaars 
werk is een effectieve vorm van formatief onderwijs, volgens Schalk (2019). 
 
Fase 4 - Communiceer met leerlingen: In fase 4 gaat de docent in gesprek met leerlingen over hun 
standpunt in het leerproces en over wat nog verbeterd kan worden. Er worden sterkte- en 
zwaktepunten besproken. Feedback kan in individuele, klassikale, of groepsvorm worden gegeven. 
Ook peerfeedback is een geschikte optie. 
 
Fase 5 - Neem vervolgstappen: Op basis van de feedback is het aan de docent om gericht 
vervolgacties te ondernemen om te zorgen dat de leerlingen hun leerdoelen behalen. Dit kan door 
het inzetten van andere uitlegmethoden of leerstrategieën, werkvormen of groepssamenstellingen 
(Baartman et al., 2019). 
 
Wat zijn de voorwaarden om formatief handelen met technologie te 
stimuleren? 
Er zijn een aantal voorwaarden nodig voordat er met formatief handelen en technologie effectief 
gewerkt kan worden tijdens de les. Het is belangrijk om samen met collega's te werken aan deze 
methoden, in plaats van alleen in de klas (VO-raad, 2018). Bij formatief handelen is het noodzakelijk 
om gezamenlijk leerdoelen en succescriteria vast te stellen, en overleg te plegen over de manier 
waarop deze doelen bereikt kunnen worden. Evaluatie en bepaling van ontwikkelpunten tijdens 
het proces zijn eveneens belangrijk. De VO-raad (2018) benoemt de volgende voorwaarden voor 
effectieve toepassing van formatief handelen: (1) enthousiaste medewerking van het team, (2) een 
gezamenlijke visie, (3) steun van de schoolleiding, (4) tijd en ruimte voor onderwijsontwikkeling en 
evaluatie en (5) een gezamenlijke taal binnen het team. Het succes en de opbrengst van formatief 
handelen is sterk afhankelijk van de vakinhoudelijke en didactische kwaliteiten van de docent. 
Deskundigheid in specifieke leerproblemen, toetsing en een onderzoekende houding zijn 
belangrijk (Sluijsmans et al. 2013; Gulikers & Baartman, 2017). Om formatief werken effectief te 
kunnen toepassen, is kennis van vakonderwerpen, inzicht in de ontwikkeling van leerlingen en 
mogelijke misverstanden nodig. Verder is een vakdidactisch handelingsrepertoire van belang om 
de juiste vragen te stellen en lesinhoud aan te passen (NRO, 2017). 
 
Er zijn veel gratis ICT-middelen beschikbaar, elk met eigen voordelen en nadelen. Conradi (2016) 
en Surma et al. (2019) hebben enkele onderwijs-apps genoemd voor formatief onderwijs, zoals 
Plickers, Kahoot, Formative, Socrative en Quizaline. Van Slobbe en Van Ast (2016) benadrukken dat 
de focus op goed onderwijs moet liggen en dat technologie slechts als middel moet worden 
ingezet om het leerproces te verbeteren. Het is belangrijk om te beginnen met wat de docent zelf 
het meest nodig heeft en wat een extra waarde heeft (Van Slobbe & Van Ast, 2016). Het gaat erom 
te experimenteren en de ICT-toepassing op verschillende manieren en met diverse werkvormen 



 

toe te passen. Van Slobbe en Van Ast (2016) raadden aan om door te zetten en vol te houden, 
omdat er vaak fouten of problemen optreden bij de eerste keer gebruik, maar na verloop van tijd 
wordt de docent bekender en flexibeler in het gebruik en kunnen technische tegenslagen worden 
opgelost. 
 
Een recente aanvulling op de bovenstaande bevindingen, Melissa Tijink (2022) heeft in haar 
onderzoek naar Inzichten uit het gebruiken van online tools voor formatieve evaluatie tijdens de 
coronaperiodes een aantal bevinden beschreven. Er wordt beschreven dat het gebruik van (nieuwe) 
tools voorbereidingstijd vraagt met als voordeel het kunnen wegwerken van eventuele 
onverwachte technische tegenslagen. Uit haar onderzoek blijkt dat leerlingen de afwisseling met 
de tools als positief ervaarden en zich meer betrokken voelde bij de les. Daarnaast kan het gebruik 
van technologie inzicht geven door het analyseren van de resultaten die verkregen zijn met de 
tools, denk hierbij aan Exitticket, Padlet, LessonUp, Edpuzzle en Classkick. Het nadeel van het 
gebruik van technologie voor het formatief handelen bleek de integriteit van de studenten en de 
technische onverwachte problemen te zijn. 
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