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Formatief evalueren en de DTT wiskunde: aan de slag 
 
Casus wiskunde 
Een dakplanklas 2 theoretische leerweg vmbo/havo krijgt les over hoe de oppervlakte van een driehoek 
berekend kan worden. De lessenserie hierover omvat drie lessen van elk vijftig minuten. In elke les staat een 
van de theorieblokken met de bijbehorende opgaven centraal. 
 
In eerdere wiskundelessen hebben leerlingen kennis gemaakt met driehoeken en met de betekenis van de 
oppervlakte van vlakke figuren. Ze kunnen de oppervlakte van een rechthoek en van een vierkant uitrekenen. 
 
Eind februari heeft deze klas meegedaan aan de afname van de DTT wiskunde. Uit de groepsrapportage van 
de DTT en uit eerdere lessen blijkt dat veel leerlingen moeite hebben met het domein Meten & meetkunde. 
Hier vindt u een voorbeeldrapportage van een tweedeklasleerling uit de gemengde of theoretische leerweg die 
onder niveau wordt gediagnosticeerd voor het domein Meten & meetkunde. Op het domein Verhoudingen 
presteert deze leerling boven niveau. 
 
Het domein Meten & Meetkunde beslaat natuurlijk vele delen van het wiskundeprogramma. Het onderwerp 
"De oppervlakte van een driehoek" moet daarom gezien worden als een mogelijk voorbeeld hoe door middel 
van formatieve evaluatie gewerkt kan worden aan het versterken van het niveau in dit domein. Voor 
bijvoorbeeld “soorten figuren“, “Stelling van Pythagoras”, en “F en Z-hoeken” kan op vergelijkbare wijze 
gewerkt. We gebruiken dit onderwerp over de oppervlakte van de driehoek als voorbeeld. 
 
 
DTT als onderdeel van een cyclisch proces voor formatief evalueren. 
 

 
 

http://downloads.slo.nl/Documenten/lessenserie-wiskunde-dtt.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/DTTleerlingrapportageWISstandaardgt.pdf
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Diagnose DTT 
 
De DTT is één van de instrumenten die ingezet kan worden om te bepalen waar de leerling staat ten opzichte 
van de leerdoelen wiskunde per domein. Elke school ontvangt een schoolrapportage, groepsrapportage per 
klas en leerlingrapportages met de diagnoses op de domeinen bij wiskunde. 
Op de website www.pilotdtt.nl vindt u meer voorbeeldrapportages en voorbeelditems bij de domeinen. 
 
Om de DTT-uitslag effectief in te kunnen zetten om leerlingen verder te helpen, is het nodig dat leerlingen 
weten wat de DTT inhoudt en wat de verschillende domeinen inhouden. Ook de uitslag van de DTT kan in de 
les aan bod komen, en ingebed worden in de cyclus van formatief evalueren. 
 
Op de website http://oefenen.duo.nl vindt u voorbeeldopgaven van de DTT. Wilt u direct naar het domein 
Meten & meetkunde klik dan hier.  
 
 
 

Waar werkt de leerling naartoe 
 
Het verhelderen, delen en begrijpen van leerdoelen en succescriteria is een noodzakelijke stap voor leerling 
en leraar om naderhand te kunnen vaststellen waar de leerling staat ten opzichte van die doelen en om de 
leerling verder te helpen om ze te bereiken. 
 
Er zijn leerdoelen en succescriteria op lange en korte termijn.  
Voor de lange termijn gaat het om vaardigheidsniveaus die zijn beschreven in de tussendoelen en de 
eindtermen vo, uitgewerkt in referentieniveaus en eindtermen, de handreikingen voor het schoolexamen en de 
syllabi. Daarnaast stelt de leraar doelen voor de kortere termijn: een les, lessenserie of periode. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om vaardig te worden in een of meer technieken, inzicht te krijgen in oplossingsstrategieën, 
of wiskundige begrippen en concepten te verwerven. 
 
Op de website Leerplan in Beeld staat de leerdoelenkaart met daarop de tussendoelen voor wiskunde in de 
onderbouw vmbo, havo en vwo.  
 
Voor de onderbouw (klas 2 vmbo en klas 3 havo/vwo) beschrijven tussendoelen welke doelen, inhouden en 
beheersingsniveaus bereikt moeten zijn. De tussendoelen wiskunde VO vindt u hier: vmbo – onderbouw vo en 
havo/vwo – onderbouw vo. 
De eindtermen voor het centrale examen zijn beschreven in de syllabi, raadpleegbaar op www.examenblad.nl. 
 
 
  

http://www.pilotdtt.nl/
http://oefenen.duo.nl/
https://vimeo.com/slocommunicatie/review/201244641/8b0245926c
http://leerplaninbeeld.slo.nl/vmbo_onderbouw/rekenen-en-wiskunde/rekenen-en-wiskunde/rekenen-wiskunde-po-vmbo/leerlijnen/?tab=Leerdoelenkaart
http://www.slo.nl/downloads/documenten/tussendoelen-wiskunde-vmbo-onderbouw-vo.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/documenten/tussendoelen-wiskunde-havo-vwo-onderbouw-vo.pdf/
http://www.examenblad.nl/
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Verhelderen van leerdoelen en succescriteria 
 
De docent voert een of meerdere activiteiten uit met gebruik van concrete, praktische voorbeelden om ervoor 
te zorgen dat de leerling de (zelf) gestelde leerdoelen en succescriteria voor het berekenen van de 
oppervlakte van een driehoek zo concreet mogelijk voor ogen heeft, begrijpt en kan gebruiken.  
Werken vanuit voorbeelden helpt de leerling - veel meer dan een abstracte omschrijving - om een beeld te 
krijgen van wat 'goed' is, de succescriteria.  
 
Binnen de uitgewerkte casus voor de vmbo-tl/havo-klas gebruikt de docent voorbeeldopgaven om de 
succescriteria te verhelderen. Hij gebruikt daarvoor verschillende technieken. Er zijn meerdere technieken 
toepasbaar (Klik hier voor voorbeelden en zie ook de handreiking). 
 
 
 

Taak 
 
Met de taak wordt bij wiskunde bedoeld: een of meer opgaven die bij een theorieblok horen. In het voorbeeld 
gaat het dan om opgaven over de oppervlakte van een driehoek als onderdeel van het domein Meten & 
meetkunde. 
 
 
 

Waar staat de leerling nu? 
 
Het is belangrijk dat niet alleen de leraar, maar ook de leerling concreet weet hoe goed hij zijn leerdoel 
wel/niet heeft behaald. Alleen dan kan de leerling bewust leeractiviteiten uitvoeren om zijn wiskundeniveau te 
verbeteren of verder te ontwikkelen; hij weet dan namelijk waarom hij dat doet, en wat dat moet opleveren.  
 
In het voorbeeld maken leerlingen na uitleg van de docent een beperkt aantal diagnostische opgaven uit de 
lesmethode. Of ze deze opgaven kunnen maken geeft de docent inzicht in de mate waarin leerlingen zijn 
uitleg hebben begrepen. 
 
De diagnostische tussentijdse toets rapporteert leervorderingen alleen op complete domeinen en is daarom 
minder geschikt om diagnoses te stellen op het niveau van afzonderlijke tussendoelen of onderdelen daarvan. 
In het hier gebruikte voorbeeld wordt er aanvullende informatie gegeneerd hoe de leerling op dit onderdeel 
presteert.  
 
 
 

Feedback – Reflectie – Interpretatie  
 
Als het leerdoel helder en concreet is voor de leerling, kan hij door middel van verschillende activiteiten 
vaststellen hoe ver hij nog van dat leerdoel staat. Feedback speelt daarbij een centrale rol, omdat feedback de 
leerling duidelijk maakt aan welke succescriteria hij al wel/niet voldoet. In het voorbeeld kan de feedback er uit 
bestaan dat de docent in de vorm van een kleur aan leerlingen meldt hoe goed ze inmiddels in staat zijn de 
oppervlakte van een driehoek te berekenen. Feedback kan worden gegeven door de leraar, door een 
medeleerling (peer feedback) of door de leerling zelf (self feedback).  
 
  

http://downloads.slo.nl/Documenten/lessenserie-wiskunde-dtt.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/Tussentijdse-opbrengsten-leraren-DTT-7481-088.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/2016-handreiking-dtt-wiskunde.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/lessenserie-wiskunde-dtt.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/lessenserie-wiskunde-dtt.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/lessenserie-wiskunde-dtt.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/lessenserie-wiskunde-dtt.pdf


 

  4 

Revisie 
 
Revisietaken zijn voor leerlingen een manier om de ontvangen feedback te vertalen naar actie. Leerlingen 
passen de suggesties toe die ze gekregen hebben van de leraar en/of medeleerling(en). Ze worden zich 
bewust hoe ze hun wiskundige kennis en vaardigheden concreet kunnen verbeteren en krijgen daar genoeg 
concrete handvatten voor.  
 
Bij wiskunde zijn revisietaken vaak vervolgopgaven en soms een opdracht om theorie opnieuw te bestuderen 
en reeds gemaakte opgaven op een andere manier op te lossen. In het voorbeeld kunnen in de tweede les 
van de serie revisietaken verstrekt worden. Daarbij kan na februari ook de DTT-uitslag voor de verschillende 
domeinen betrokken worden. Zo kan een resultaat onder niveau bij Meten & meetkunde aanleiding zijn met de 
leerling gericht te kijken waar in dit domein specifiek hiaten zitten.  
 
 
 

Hoe komt de leerling op de gewenste situatie 
 
In deze fase van de formatieve cyclus bedenken de leerling en de leraar welke aanpak nodig is om tot groei te 
komen. Welke taken, activiteiten, hulpmiddelen, bronnen, tools, et cetera hebben een leraar en leerling tot hun 
beschikking om de leerdoelen te bereiken? Ook in deze fase spelen leraar, medeleerling en de leerling zelf 
een rol. Bij wiskunde wordt groei vaak bereikt door vervolgopgaven te maken die op en kort boven het niveau 
liggen dat de leerling beheerst. 
 
 
 

Bijstellen leerdoelen 
 
Als de leerling zicht heeft op waar hij staat, kan hij met behulp van de leraar werken aan persoonlijke doelen. 
Bijvoorbeeld: de leerlingen die op de DTT onder niveau zijn gediagnosticeerd voor het domein Meten & 
meetkunde kunnen als doel stellen bij een volgend hoofdstuk of paragraaf dat hier over gaat, extra aandacht 
te besteden aan het goed doorgronden. Ook kan het aanleiding zijn om een eerder hoofdstuk nog eens te 
bestuderen of daaruit nogmaals een (andere) set opdrachten ter oefening te maken. 
 
 

http://downloads.slo.nl/Documenten/lessenserie-wiskunde-dtt.pdf
http://downloads.slo.nl/Documenten/DTTleerlingrapportageWISstandaardgt.pdf
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SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 
een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en 
wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële 
positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele 
partijen in beleid en praktijk. 

Het werk van SLO kenmerkt zich door een wisselwerking tussen 
diverse niveaus van leerplanontwikkeling (stelsel, school, klas, 
leerling). SLO streeft naar (zowel longitudinale als horizontale) 
inhoudelijke samenhang in het onderwijs en richt zich daarbij 
op de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs en  
voort gezet onderwijs. De activiteiten van SLO bestrijken  
in principe alle vakgebieden.

Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede

Postbus 2041
7500 CA Enschede

T 053 484 08 40
E info@slo.nl
www.slo.nl
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