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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 
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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.
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Tussentijdse opbrengsten docenten SLO-project DTT  
 
In het kader van de ontwikkeling van een diagnostische tussentijdse toets (DTT) ondersteunt SLO 
scholen bij het leren werken met de diagnose. De DTT geeft voor de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde een diagnose per school, per klas en per leerling, zodat docenten hun leerlingen op maat 
verder kunnen helpen. Daarvoor is het wel van belang dat de DTT ook daadwerkelijk als tussenmeting 
(formatief) wordt ingezet, in plaats van als eindmeting (summatief). In de huidige onderwijspraktijk 
worden toetsen nog (te) vaak summatief ingezet. Om docenten vertrouwd te maken met formative 
assessment – toetsen om te leren – en dus uiteindelijk met het gebruik van de uitslag van de DTT, is het 
belangrijk om dicht bij hun eigen onderwijspraktijk te blijven en kleine stapjes te maken. SLO doet dit 
door docenten te begeleiden in het leren werken met vijf strategieën (zie figuur 1) en bijbehorende 
technieken van formative assessment. Het gaat dan om technieken waarmee de docent: 

• helder maakt waar de leerling naartoe werkt (feed up); 
• een goed beeld krijgt van waar de leerling staat (feedback); 
• de leerling feedback geeft gericht op verder leren (feed forward) 

 
De technieken worden telkens toegepast op de vaardigheden die aan bod komen in de DTT. Voor 
Nederlands en Engels gaat het om schrijfvaardigheid en voor wiskunde betreft het wiskundige 
ontwikkeling. 
 

 
Figuur 1. Vijf strategieën van formative assessment (gebaseerd op Wiliam & Leahy, 2015) 
 
De komende twee jaar werken zeven pilotscholen systematisch aan het toepassen van verschillende 
technieken binnen één of meer van deze strategieën. Dit gebeurt via professionele 
leergemeenschappen op de scholen waarin docenten verschillende technieken ontwikkelen en 
uitproberen met ondersteuning vanuit SLO, passend bij de vijf strategieën. De ontwikkelde en 
uitgevoerde technieken worden vastgelegd en gedeeld. Op dit moment hebben enkele pilotscholen al 
één of meerdere technieken uitgeprobeerd. Deze worden hieronder beschreven. De komende twee jaar 
zullen steeds meer voorbeelden verzameld worden, waarvan best practices gedeeld worden. Dit alles 
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met als doel om docenten vertrouwd te maken met het stellen van doelen, het meten en het leveren van 
maatwerk, zodat docenten straks in staat zijn om met de DTT-rapportage om te gaan. 
 
Schoolvoorbeelden van ontwikkelde technieken 
Hieronder worden per vak verschillende voorbeelden van technieken gegeven, passend bij de vijf 
strategieën. Deze voorbeelden zijn afkomstig van pilotscholen. 
 
 
Strategie 1. Verhelderen van leerdoelen en succescriteria 
 
De leerdoelen die in deze DTT-pilot centraal staan, betreffen de concept tussendoelen van SLO. Met 
betrekking tot de diagnose van de DTT worden de succescriteria bedoeld waarop gediagnosticeerd 
wordt.  
 
Nederlands 
Leerlingen voeren een schrijftaak uit naar aanleiding van een leestekst Verbod op smileys en chattaal. 
Ze schrijven een ingezonden brief naar de redactie van Kidsweek met daarin hun onderbouwde 
standpunt over het voorgenomen verbod. In de les(sen) erop werken de leerlingen aan een revisie van 
hun brief.  
 
Er zijn verschillende technieken mogelijk om de leerdoelen vmbo en leerdoelen havo/vwo van deze 
les(sen) in de klas duidelijk te maken. We bespreken twee voorbeelden. 
 
Techniek 1: Gesprek over de drie (beste) voorbeelden 
Leerlingen ontvangen drie ingezonden brieven (anoniem). Zij bespreken met hun buurman/-vrouw de 
taal- en tekstkenmerken die zorgen voor kwaliteit. Zij noteren deze succescriteria, waarna met de docent 
de criteria op een rijtje worden gezet en gesproken wordt over kwaliteit. De docent treedt op als coach, 
maar ook als expert en stuurt bij op de kwaliteit van de geformuleerde criteria. 

• Voordeel: leerlingen zijn eigenaar van de succescriteria – ze hebben ze zelf ingebracht. 
• Varianten op deze techniek voor bijvoorbeeld vmbo-leerlingen: 

o Eén sterke tekst en één minder sterke tekst: leerlingen benoemen de verschillen 
(waarom goed/minder goed) en op basis daarvan worden klassikaal succescriteria 
afgeleid; 

o Drie goede teksten uit de groep waarbij leerlingen aan de hand van een gegeven 
rubric bespreken waarom de teksten zo goed zijn.  

 
Techniek 2: Op volgorde leggen 
Leerlingen ontvangen vijf ingezonden brieven (anoniem). Zij vergelijken met hun buurman/-vrouw de 
ingezonden brieven en leggen ze in volgorde van opklimmende kwaliteit met korte notities waarom. De 
docent bespreekt klassikaal een aantal volgordes. Vervolgens bespreekt hij de brieven die heel 
verschillend beoordeeld zijn (beste, gemiddeld, slecht). Discussie: op basis van welke criteria hebben 
jullie deze brief ingeschaald? 

• Varianten op deze techniek voor bijvoorbeeld vmbo-leerlingen: 
o minder brieven, drie of vier; 
o docent stuurt op criteria: leg op volgorde van inhoud, conventies, tekstkenmerken, 

bijvoorbeeld wanneer er een relatief groot aantal leerlingen zwakker scoort op 
bepaalde deelaspecten van de DTT; 

o gebruik rubric met daarin de deelaspecten van de DTT, bijv. structuur, afstemming 
doel/publiek. 

 

http://www.slo.nl/nieuws/00291/
http://www.pilotdtt.nl/over-de-dtt/nederlands-engels-en-wiskunde
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Strategie 2. Realiseren van discussies, taken en activiteiten die bewijs 
leveren voor leren  
 
Wiskunde 
Leerlingen wordt in klas 1 vmbo-tl lesstof aangeboden over assenstelsels, grafieken en formules. Deze 
lesstof maakt deel uit van subdomein E1: Grafieken, tabellen, verbanden en formules. Ze moeten leren 
hoe je een assenstelsel kunt lezen en gebruiken, hoe je grafieken kunt tekenen en aflezen en hoe je 
formules kunt gebruiken. Daarnaast dienen leerlingen wiskundig inzicht te verwerven met betrekking tot 
deze lesstof. Over de mate waarin leerlingen wiskundig inzicht op de vijf domeinen verworven hebben 
rapporteert de DTT. 
 
Verwerving van wiskundig inzicht verloopt in het algemeen volgens een groeimodel. Dat maakt het 
mogelijk de voortgang van inzichtverwerving door leerlingen, te volgen. Daartoe is een aantal 
technieken beschikbaar. 
 
Techniek 1: Verkeerslichten 
Leerlingen maken een opgavenserie waarbij steeds meer beroep op wiskundig inzicht gedaan wordt. 
Door middel van gekleurde bekertjes geven leerlingen aan waar ze in de serie (dreigen te) stranden. 
 
Techniek 2: Commentaren, geen cijfers 
Leerlingen leggen een toets af met opgavenseries die steeds meer een beroep doen op wiskundig 
inzicht en de docent geeft aan hoe goed het wiskundig inzicht zich ontwikkeld heeft. 
 
Techniek 3: Mini-whiteboards 
Leerlingen schrijven antwoorden op inzichtvragen op een mini-whiteboard en de docent beoordeelt de 
antwoorden op mate van wiskundig inzicht. 
 
 
Strategie 3. Feedback geven gericht op verder leren 
 
Nederlands 
Leerlingen voeren een schrijftaak uit naar aanleiding van een leestekst Verbod op smileys en chattaal. 
Ze schrijven een ingezonden brief naar de redactie van Kidsweek met daarin hun onderbouwde 
standpunt over het voorgenomen verbod. In de les(sen) erop werken de leerlingen aan een revisie van 
hun brief.  De volgende techniek laat zien hoe een docent feedback geeft gericht op verder leren. 
 
Techniek 1 Drie vragen over de tekst 
De docent selecteert drie passages in de tekst waar hij feedback op wil geven en markeert, nummert die 
passages met 1, 2, 3. Onder de tekst noteert hij drie vragen over die passages. Docenten noteren de 
volgende vragen: 
• Ken je nog andere woorden om een opsomming aan te geven? 
• Hoeveel argumenten heb je gebruikt om je standpunt te onderbouwen? 
• Aan wie heb je je ingezonden brief gericht en waarom? 
 
In de les beantwoorden leerlingen de vragen van de docent. In groepjes overleggen zij vervolgens wat 
dit betekent voor de revisie van hun brief. Overleg betekent dat zij ook vragen/tips van andere leerlingen 
horen en die kunnen gebruiken bij de revisie van hun eigen brief.  
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Bij deze techniek is het belangrijk dat de vragen betrekking hebben op het leerdoel en de succescriteria. 
De docent kan dit aanpassen naargelang de uitslag van de DTT, bijvoorbeeld bij leerling x die minder 
scoort op samenhang, daar een vraag over stellen en bij leerling y die minder scoort op afstemming op 
doel/publiek daar een of twee vragen over stellen.  
 
 
Strategie 4. Activeren van leerlingen als belangrijke informatiebronnen 
voor elkaar  
 
Engels 
Vmbo leerlingen hebben een sms aan elkaar geschreven om de weg te wijzen. Vervolgens geven zij 
elkaar via onderstaand formulier feedback op de geschreven tekst.  
 
Techniek 1: Two stars and a wish 
Elke leerling beschrijft twee punten die hij goed vindt aan de sms van de medeleerling (two stars) en ook 
geven leerlingen elkaar 1 suggesties (wish) voor verbetering. 
 

 
……………………………..' feedback: 
 

 

This is what I really liked about your text message (2 things): 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

You could improve this (1 thing): 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
Strategie 5. Activeren van leerlingen in het stimuleren van 
eigenaarschap over het eigen leren 
 
Engels 
Havo/vwo-leerlingen hebben individueel aan een schrijftaak gewerkt waarna de docent feedback heeft 
gegeven. Vervolgens heeft de docent tweetallen gemaakt waarna leerlingen in tweetallen de feedback 
hebben verwerkt en uiteindelijk één revisietaak hebben gemaakt met de beste zinnen uit beide teksten. 
Nadat leerlingen dit hebben afgerond, vullen ze een reflectieformulier (logboek) in. 
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Techniek 1: Learning logs 
Leerlingen reflecteren aan het einde van de les op datgene wat ze geleerd hebben. Hiervoor gebruiken 
leerlingen het volgende zelfreflectieformulier met deelaspecten van de DTT-rapportage. 
 

 
Voordat jullie de advertentie inleveren, even checken! 

 
INHOUD Hebben jullie alle elementen van de opdracht verwerkt? 

 
………………………………………………………………. 
 

 Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat de tekst leuk en wervend is, en geschikt voor een 
advertentie op internet? 
 
………………………………………………………………. 
 

STRUCTUUR Hebben jullie woorden zoals and, but, or, because gebruikt? 
 
………………………………………………………………. 
 

GRAMMATICA Welke grammaticale regels hadden jullie nodig om deze tekst te kunnen schrijven? 
 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………. 
 

 Denken jullie ze allemaal correct te hebben toegepast?  
  Ja  
  Dat weten we niet zeker 

 Als jullie het niet zeker weten, waar hadden jullie moeite mee? 
 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
 

SPELLING Hebben jullie de spelling gecontroleerd?  
Zijn er woorden waarover jullie twijfelen? 
 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
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