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Programmatisch toetsen

Programmatisch toetsen: voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.
Liesbeth Baartman, Tamara van Schilt-Mol, Cees van der Vleuten (2020)

Check de link naar Boom hoger onderwijs hier

Check de link naar Bol.com hier

https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-9540_Programmatisch-toetsen
https://www.bol.com/nl/p/programmatisch-toetsen-in-de-praktijk/9300000002625858/
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Toetsrevolutie

In de Nederlandse onderwijspraktijk is formatief toetsen in opkomst. Op vele scholen zijn er 

leraren die, vaak uit eigen beweging en in relatief isolement, experimenteren met formatief 

toetsen. Uiteindelijk gaat het hen vooral om wat formatief toetsen voor hen persoonlijk en 

voor de leerlingen als persoon kan betekenen. Voor dit boek gingen we met leraren in 

gesprek over waarom ze met formatief toetsen aan de slag zijn gegaan en hoe zij dit in de 

praktijk vormgeven. Hierbij hebben we ervoor gekozen om zo veel mogelijk verschillende 

vakken, niveaus en leerjaren te beslaan, van vmbo tot vwo, van natuurkunde tot 

lichamelijke opvoeding, en van de brugklas tot aan de examenklassen. Het werk van deze 

pionierende docenten bevindt zich in verschillende stadia van implementatie.

Hier kun je toetsrevolutie downloaden 

HOME

http://toetsrevolutie.nl/wp-content/uploads/2016/11/Toetsrevolutie-WEB.pdf
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Special Formatief Evalueren – SLO

SLO heeft een special uitgegeven die verschillende voorbeelden geeft van Formatief 

Evalueren in de praktijk, maar ook waar je op moet letten bij implementatie binnen je 

school. Een fijn naslagwerk die je meer beeld geeft bij de mogelijkheden.

Hier kun je de special downloaden 

HOME

https://www.slo.nl/thema/meer/formatief-evalueren/@18205/special-formatief-evalueren-werken-groei/
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E-book – Loes van Gemert

Loes van Gemert heeft een gratis e-book uitgegeven welke je helpt je eigen lessen te 

evalueren en hierdoor implementatie succesvoller te laten verlopen… aanrader!

ier kun je het e-book downloaden 

HOME

https://loesvangemert.nl/e-book-aanvraag/


Publicaties 

6

Formatief evalueren; diverse artikelen op het web

The differences between formative and summative assessment - Infographic

HONDERDDRIEËNTACHTIG TOETSEN!

Draagt formatief evalueren bij aan betekenisvol leren?

Podcast – formatief evalueren met Gerdineke van Silfhout en Jeroen Bakker

Misconcepties rondom de formatieve toetscyclus in het hbo

HOME

https://www.bookwidgets.com/blog/2017/04/the-differences-between-formative-and-summative-assessment-infographic
https://metis-onderwijsadvies.nl/2019/12/17/honderddrieentachtig-toetsen/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/draagt-formatief-evalueren-bij-aan-betekenisvol-leren/
https://anchor.fm/pictio-onderwijspodcast/episodes/7---Formatief-evalueren-met-Gerdineke-van-Silfhout-en-Jeroen-Bakker-eatgto
https://lerenvantoetsen.nl/misconcepties-rondom-de-formatieve-toetscyclus-in-het-hbo/
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