Formatief evalueren - Fase 1 Verwachtingen verhelderen
E-learning

Fase 1 van de cyclus van formatief evalueren: verwachtingen verhelderen
Om goed te kunnen leren, is het belangrijk dat jouw leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. Wat moeten ze
precies kunnen en hoe laten ze zien dat ze dit doel bereikt hebben? Het verhelderen van verwachtingen geeft jou én
je leerlingen handvatten om doelgericht te werken. Hoe betrek je leerlingen actief bij het verhelderen van leerdoelen
en succescriteria? En welke rol spelen voorbeelden bij het verhelderen van verwachtingen?

Zorg dat jouw leerlingen weten hoe succes eruit ziet!
In deze e-learningmodule leer je onder meer:
hoe je goede leerdoelen en succescriteria formuleert
waarom de fase 'verwachtingen verhelderen' essentieel is bij formatief evalueren
hoe je leerdoelen en succescriteria effectief inzet in jouw lessen
Medilex Onderwijs - Formatief evalueren - Fase 1: Verwachtingen ver…

Let op: dit is een verdiepende e-learningmodule over fase 1 van de cyclus van formatief evaluaren. Deze module is
een onderdeel van de leergang 'Formatief evalueren' waarin iedere fase van formatief evalueren aan bod komt. De

modules over fases 2 t/m 5 komen in schooljaar 2021 - 2022 online. Ben je nog niet zo bekend met formatief
evalueren? Dan raden wij je aan om eerst de module Formatief evalueren - de basis te doorlopen.

Duur van de module

Het volgen van deze module duurt ongeveer 90 minuten. Dit zal natuurlijk per persoon verschillen; het is een
gemiddelde.
Deze module is tot stand gekomen met medewerking van Gerdineke van Silfhout, Leerplanontwikkelaar en
toetsexpert bij SLO, landelijk expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Voor wie
Deze e-learning is speciaal ontwikkeld voor:
Docenten
Mentoren
Team- en afdelingsleiders

uit het voortgezet onderwijs.

Programma
In deze module ga je onder leiding van Gerdineke van Silfhout (leerplanontwikkelaar bij SLO) aan de slag met fase 1
van de cyclus van formatief evalueren: verwachtingen verhelderen. De module is interactief, met veel opdrachten,
praktische voorbeelden en heldere uitleg van de theorie.

Hoofdstuk 1
Verwachtingen verhelderen
Wat houdt de fase 'verwachtingen verhelderen' in?
Waarom is verwachtingen verhelderen essentieel bij formatief evalueren?

Hoofdstuk 2
Leerdoelen
Hoe formuleer je goede leerdoelen van verschillend type en formaat?

Hoofdstuk 3
Succescriteria
Waarom moet je leerdoelen ondersteunen met succescriteria?
Hoe formuleer je goede succescriteria bij je leerdoelen?

Hoofdstuk 4
Effectief werken met leerdoelen en succescriteria in de les

Hoe zet je leerdoelen en succescriteria effectief in jouw lessen in?
Hoe kies je geschikte voorbeelden ter ondersteuning van succescriteria?
Welke taken heb jij als docent in de fase 'verwachtingen verhelderen'? En welke rol spelen je leerlingen?
Hoe zet je leerdoelen en succescriteria in om te differentiëren?

Deze module is een onderdeel van de leergang 'Formatief evalueren' waarin iedere fase van formatief evalueren aan
bod komt. De modules over fases 2 t/m 5 komen in de zomer van 2021 online. Wil je je eerst verdiepen in wat
formatief evalueren precies inhoudt? Volg dan eerst de module 'Formatief evalueren- de basis'.

Spontane quotes
Wat een mooie, zinvolle dag was dit!
***** Google recensie door Trudy Wemink
Inhoudelijk sterk programma en een goede catering. Wederom een prima congres bij
Medilex Onderwijs!
Janneke 't Hart
Goeie verzorging van de hele dag en een mooie verdeling van luisteren en opdrachten.
***** Google recensie door Crista van Dijk

Praktische Informatie
Voordelen E-learning
Je kunt deze e-learning comfortabel vanuit huis of op je eigen werkplek volgen.
Je kunt de module starten en pauzeren wanneer het jou uitkomt.
De informatie is meteen beschikbaar en blijft toegankelijk.

Kosten losse e-learningmodule
Schrijf nu in en ontvang:

direct toegang tot de module
volop praktische tips om direct toe te passen
een persoonlijk certi caat van deelname

De prijs bedraagt € 49,00 ex btw per deelnemer. Volg de module met je collega's: iedere 5e deelnemer gratis

Abonnees volgen deze module gratis!

Technische vereisten
Voor het volgen van deze e-learning heb je een internetverbinding nodig en een computer, laptop of tablet met een
schermafmeting van tenminste 9,7”. Zorg dat je de laatste versie van je internetbrowser hebt geïnstalleerd voor een
optimale werking van de e-learning.

Abonnement
Heb je een individueel abonnement of maakt jouw school gebruik van een teamabonnement, dan is deze module
inbegrepen bij het abonnement. Je betaalt voor deze module dus niks extra! Log in en klik op ‘Start’ om direct te
beginnen. Heb je nog geen abonnement? Klik dan op ‘Inschrijven’ en kies het abonnement dat bij je past.

Certi caat
Na het voltooien van de module kun je je certi caat van deelname downloaden via je Pro elpagina.
Deze opleiding is gevalideerd door het Lerarenportfolio voor 1,5 SBU, onder activiteitsnummer 00601-43903.

Urenverdeling naar inhoud
Vakinhoudelijk
Didactisch
Pedagogisch
Overig

1 uur en 30 min.
-

