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5 VRAGEN

Formatief handelen als
vervolg op de Toetsrevolutie
Binnenkort verschijnt er weer een nieuw boek van de auteurs van Toetsrevolutie.
René Kneyber, Dominique Sluijsmans, Valentina Devid en Blanca Wilde Lopez zijn
via de website toetsrevolutie.nl nu al bezig zijn met het delen van inhoud, zoals
de advance organizer. Wat dat is en waar het boek over gaat, vragen we aan
René Kneyber, zelf leraar, trainer en adviseur en actief bij de Toetsrevolutie.

1

Jullie komen met een nieuw
boek Formatief handelen:
van instrument naar
ontwerp. Waarin verschilt
dit met de Toetsrevolutie?

‘Toen Toetsrevolutie in 2016 uitkwam, was
dit het eerste boek dat “formatief toetsen”
probeerde te vertalen naar de Nederlandse context. Dat
boek is heel succesvol gebleken. Maar wat we zien in de
praktijk, is dat er een neiging is om formatief handelen
te instrumenteel te behandelen. En we weten van
andere landen dat dit een risico is. Juist die kenmerken
die formatief handelen effectief maken, zijn dan verwaterd. In de afgelopen vijf jaar zijn we beter gaan
begrijpen wat de te behouden elementen zijn en hoe je
ongewenste instrumentalisering kunt voorkomen. Deze
inzichten willen we recht doen met een nieuw boek.’

2

Op welke manier doen
jullie nieuwe inzichten op?

‘In gesprekken met leraren en schoolleiders doen we veel nieuwe inzichten
op. Modellen, presentaties en workshops passen we altijd weer in op
basis van de input die we krijgen. De
afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan
een nieuw model voor formatief handelen. Wie ons een
beetje volgt, heeft de afgelopen drie jaar al verschillende
versies voorbij zien komen. Iets is natuurlijk nooit
meteen goed. Door voortdurend te sleutelen aan wat
we hebben, doen we zelf ook recht aan de principes
van formatief handelen.’

3

Wat zijn de nieuwe
inzichten die jullie
willen delen?

‘We streven er allemaal naar dat studenten een bepaald begrip of bepaalde mate
van beheersing ontwikkelen. Formatief
handelen en feedback kunnen daar een
krachtige bijdrage aan leveren, maar dan moeten ze
stevig verankerd zijn in een onderwijsontwerp. In ons
boek willen we laten zien hoe zo’n ontwerp eruitziet.’

4
5

Wat kunnen opleiders
in de zorg straks met dit
boek en jullie inzichten?

‘Een grote klacht bij opleidingen is dat
het geven van feedback veel tijd kost,
maar dat studenten er te weinig mee
doen. In ons boek komt duidelijk naar
voren hoe je studenten veel meer kunt activeren: zelf
meer nadenken, reflecteren op hun leerproces en een
proactievere houding, zodat het zweet op de juiste
rug komt te staan.’

Jullie promoten een
advance organizer. Kun
je vertellen wat dat is?

‘Een advance organizer is een weergave
van het schema dat je in het langetermijngeheugen hebt rondom een
bepaald thema. Het is een kennisoverzicht waarin verbanden duidelijk worden. We gebruiken
het om duidelijk te maken wat er allemaal komt kijken
bij de Toetsrevolutie, en bij trainingen laten we ermee
zien welk stukje we nu aan het behandelen zijn. Ook
bij studenten kun je een advance organizer inzetten.
Niet alleen door te tonen hoe wat er vandaag besproken
wordt samenhangt met de rest van de inhoud, maar ook
door ze zelf zo’n advanced organizer te laten maken.’

MEER WETEN?
Meer informatie over het nieuwe boek Toetsrevolutie van
René Kneyber, Dominique Sluijsmans, Valentina Devid en
Blance Wilde Lopez vind je op: www.toetsrevolutie.nl
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