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Programma en doelen

• Voorkennis en verwachtingen

• WAT evalueren? Verkenning diverse vormen

met tips

• Formatief evalueren: wat is het?

• Hoe kun je leren zichtbaar maken in 

cultuuronderwijs?

• Zelf ervaren & doen; leren van elkaar



Vragen vooraf

1. Wat betekent voor jou evalueren?

2. Wat wil je evalueren in jouw klas, of op jouw

school, specifiek voor kunst en cultuur?

3. Wat verwacht je van de middag?



Doe mee!

917290

917290



WAT willen jullie evalueren?

• Losse culturele activiteiten

• Activiteit ingebed als onderdeel van een

groter lesproject

• Activiteiten in leerlijn in een bepaalde

discipline

• Het hele cultuurmenu / - aanbod op school



En met welk DOEL?

• Wil je kinderen kritischer laten kijken naar een

voorstelling of ander aanbod; hun mening

leren vormen?

• Gaat het om de leeropbrengst van een

kunstzinnige activiteit binnen een lesproject?

• Of is het feedback naar de culturele instelling, 

om beter aan te sluiten bij de leerlingen?



Wat betekent evalueren?

• Etymologie: e(x) = uit, ont- , ‘valu’ -> waarde,

‘de waarde van iets bepalen’

• Engels: to evaluate: beoordelen, nabeschouwen

Wat heb je nodig hiervoor?

• Kennis / ervaring van onderwerp èn medium 
/discipline/ ‘taal’  

• Onder woorden kunnen brengen

• Waardering, betekenis: in de groep /collectief en
persoonlijk



Evalueren = reflecteren?

Kerndoelen en leerplankader Kunstzinnige
Oriëntatie:

‘Reflecteren op eigen werk

en dat van anderen’

• Reflecteren alleen achteraf?

• Relatie kerndoel 54,56 en karakteristiek?





Per culturele activiteit

• Doel bezoek helder? Inhoudelijk voorbereid met  

leerlingen? Bijv. lesmateriaal culturele instelling

• Is gepeild wat hun ervaring is met dit soort

bezoek / instelling?

• Is vooraf toegelicht dat er evaluatie is en hoe?

• Help leerlingen samen te bedenken waarnaar ze

gaan kijken en waar ze op kunnen letten

• Voorbeelden: Kijkwijzer Plein C, recensie

Zaantheater



Activiteit is deel van groter project of leerlijn

• Is met de leerlingen vooraf besproken wat de 

leerdoelen van het project zijn, en de doelen

van dit specifieke onderdeel? En ook hoe je 

het ‘goed’ doet? 

• Kan een (onderzoeks)vraag van leerlingen

richtinggevend zijn voor het bezoek?

• Voorbeeld: Kritisch denken: waar / niet waar

kaartjes lesvoorbeeld binnenkort op www.curriculumvandetoekomst.slo.nl/



Evaluatie hele cultuuraanbod (jaar / school)

• Wie stelt het samen: ICC, commissie? Zijn er 
kinderen bij betrokken? 

• Leerlijnen? 

• Hoe ‘opbrengst’ zichtbaar? Bijv. Portfolio?

• Gaat het om persoonlijke ontwikkeling?

• Evaluatie leerlingen teruggekoppeld naar
cultuuraanbieders? Beleidsplan bijgesteld?

• Voorbeeld: Visualiseren aanbod met foto’s, 
top 10 maken en toelichten criteria 



Feedback 

oefening



6 belangrijke vragen aan onze Kunstkids! 

Hoi! 

In groep 6 , 7 en 8 heb je met school aan een aantal kunstprojecten meegedaan en ben je in diverse 

musea geweest. Denk bijvoorbeeld aan de Kunstschooldag, de bewegende Lumenoid, de videoclip 

over water, het Muziekatelier Mama Mia, Herdenken in het Auschwitzmonument, etsen in het 

Rembrandthuis, Mode maken met schaar en tape en theaterlessen met meester Ger. Wij zijn heel 

erg benieuwd wat jij vind van deze projecten en of je er iets van geleerd hebt. Daarom hebben we 

een paar vragen voor je. Wil je deze beantwoorden? Dat zou supertof zijn! 

1. Wat herinner je nog  goed van de kunstprojecten? 

 

2.Wat raad je aan voor de groepen 6 & 7 om te doen? 

 

3.Wat voor kunstenaar zou je willen worden?  

 

4. Aan wie wil je je werkstuk / filmpje / dans / foto etc. laten zien? 

 

5. Wat durf je nu beter? 

 Toneelspelen 

 Dansen 

 Tekenen / schilderen 

 Mijn mening zeggen 

 Gedichten maken 

 Verhalen schrijven 

 Kunst maken 

 

6. Waar ben je trots op? 

Feedback 

oefening



Formatief evalueren: wat is het? 



Context

• Veel aandacht voor brede doelen van het 

onderwijs en leren (kwalificatie, socialisatie, 

persoonsvorming)

• Veel aandacht voor curriculumvernieuwing, 

waaronder: leren zichtbaar maken, andere

manieren van toetsing



Wanneer gaan we na wat leerlingen geleerd

hebben?

• Na het leren met een proefwerk, presentatie of andere 

toetsvorm?

• Tijdens het leren met allerhande taken, activiteiten en 

'toetsen'?

• Verschil evalueren van leren en evalueren om te leren.



Wat is formatief evalueren?

‘Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren 

om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te 

brengen, te interpreteren en te gebruiken om 

betere beslissingen te maken over vervolgstappen’
(Black & Wiliam, 1998)

Primair doel is om leerlingen inzicht te geven in 

hun eigen leerproces en onderwijs op maat te 

geven 

(o.a. Hattie & Timperley, 2007; Sluijsmans e.a., 2013; Wiliam & Leahy, 2015)



Formatieve evaluatie: waarom?

• Inzicht in leren bij leerling en leraar

• Motivatie verhogen

• Activerend: alle leerlingen aan het werk

• Feedback om gerichter en verder te leren

• Aansluiten bij behoeften

• Geen piekmomenten bij toets





Formatief evalueren: hoe doe je dat? 



Bron: Vijf strategieën voor formative assessment gebaseerd op William & Leahy, 2015

Waar werkt de 

leerling naar toe?

Waar is de

leerling nu?

Hoe komt de 

leerling naar de 

gewenste situatie?

Docent

Mede-

leerling

Leerling

Verhelderen van 

leerdoelen en 

delen van criteria 

voor succes

Activeren van leerlingen in het stimuleren 

van eigenaarschap 

over het leren

Begrijpen en 

delen  van 

leerdoelen en 

criteria voor 

succes

Begrijpen van 

leerdoelen en 

criteria voor 

succes

Activeren van leerlingen als belangrijk 

informatiebronnen 

voor elkaar

Feedback geven 

gericht op verder 

leren

Realiseren van 

effectieve discussies, 

taken en activiteiten 

die bewijs leveren 

voor leren

feed up feedback feed forward

1
. 
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4
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Voorbeeld: Voorbereiding theaterrecensie

• Theaterreporters diverse scholen uit Zaandam

• Individueel: schrijf 1 evaluatie aspect op uit elk tekstje

• In groepjes: wissel punten uit, formuleer criteria

• Klassikaal: samenstellen ‘recensieformat’. Wat is vooral 

belangrijk om te evalueren?

https://www.zaantheater.nl/info/jeugd/reporters/


Voorbeeld: theaterrecensie vervolg 

• Leerlingen bezoeken voorstelling en schrijven 

eigen recensie

• Onder elke tekst zet leerkracht 1 tip (feedback) 

• Leerlingen bekijken in groepjes hun teksten 

• Ze matchen feedback aan het juiste 

tekstgedeelte en geven elkaar nog een extra tip 

(a.d.h.v. de door henzelf bepaalde criteria uit de 

voorbereidende les)





Evaluatie van deze middag: ‘exitpoll’ 

1. Wat heeft deze middag jou opgeleverd? 

2. Op welke vraag wil je nog een antwoord?

3. Evt feedback voor mij of SLO?

• Schrijf op post-it, en plak op flap bij de uitgang

• Hartelijk dank voor jullie aandacht! 



Voor meer informatie

• Op website SLO, formatief evalueren (bij taal): 

nederlands.slo.nl/themas/formatief-evalueren

• Zie ook Leraar 24:Evalueren om te leren

• Contact: Marjo Berendsen, m.berendsen@slo.nl

leerplanontwikkelaar kunst en cultuur PO

nederlands.slo.nl/themas/formatief-evalueren
http://www.leraar24.nl/evalueren-om-te-leren-2/
mailto:m.berendsen@slo.nl

