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↗ Voortgezet leren

↗ Formatieve cultuur

↗ Toolkit formatief toesten

↗ Samenwerken aan effectief leren

↗ Programmatisch toetsen

↗ Jörgen van Remoortere
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Voortgezet leren; het programma voor vo-scholen die willen 

ontwikkelen. Voortgezet Leren werkt vraaggestuurd. Zij willen graag weten wat 

er leeft bij scholen over onderwijsontwikkeling zodat zij met hun aanbod 

daarop aan kunnen sluiten.

Check de link hier op het zoekwoord “formatief” in deze site van de VO-raad

HOME

https://www.voortgezetleren.nl/search?s=formatief
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Wat is nu een formatieve cultuur? Leerling2020 geeft hier het antwoord op en je kunt ook 

nog interessant postermaterial downloaden!

Check de link hier:

HOME

https://leerling2020.nl/formatieve-cultuur/
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Toolkit formatief toetsen
Ga aan de slag met formatief toetsen. De toolkits van het platform Leren 

van toetsen en de Karel de Grote Hogeschool ondersteunen je hierbij.

Check de link naar het platform Leren van toetsen hier

Check de link naar de Karel de Grote Hogeschool hier

HOME

https://lerenvantoetsen.nl/toolkit-formatief-toetsen/
https://formatiefevalueren.kdg.be/
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Samen werken aan effectief leren
Didactische tips, werkvormen en tools voor docenten. Leertips, 

leerstrategieën en stap voor stap uitleg voor leerlingen en studenten. 

Twee tools, gemaakt om vanuit dezelfde taal bezig te zijn met effectief 

leren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. 

Voor alle soorten onderwijs.

Check de link naar pocketdidactiek hier

HOME

https://www.pocketdidactiek.nl/
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Programmatisch toetsen
is een leervorm waarbij de beslisfunctie en de leerfunctie 

(formatief evalueren) van toetsen geoptimaliseerd worden om het 

studiesucces te bevorderen.

Check de link naar Metis onderwijsadvies hier

Check de link naar het platform Leren van toetsen hier

Check de link naar de Hogeschool van Utrecht hier

HOME

https://husite.nl/toetsing-nieuw/toetsprogramma-beleid/toetsprogramma/programmatisch-toetsen/
https://lerenvantoetsen.nl/programmatisch-toetsen/
https://metis-onderwijsadvies.nl/2019/11/05/programmatisch-toetsen/
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JÖRGEN VAN REMOORTERE
Beschrijft in zijn blog de zoektocht naar zijn koers in het lesgeven en ziet 

in het formatieve veel potentie.

Formatief handelen

We gaan allemaal formatief! Eerste stapjes

Formatief toetsen en onderwijs op afstand; hoe doe ik dat nu?

HOME

https://jvremoortere.wordpress.com/2020/03/28/formatief-toetsen-onderwijs-op-afstand-hoe-doe-ik-dat-nu/
https://jvremoortere.wordpress.com/2020/04/13/we-gaan-allemaal-formatief-eerste-stapjes/
https://jvremoortere.wordpress.com/category/formatief-handelen/
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