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CEYS projectmedewerkers

Jonge kinderen en hun 
creatieve aanpak van 

wetenschap. Hoe 
betrek je hen bij hun 

leerproces?

Verloop van de workshop

Een creatieve en onderzoeksgerichte aanpak binnen 

wetenschapsactiviteiten: wat is dat? 

Evalueren voor het leren ≠ evalueren van het leren

Hands-on activiteit: doelen?

Hoe kan je kinderen betrekken bij hun leerproces (TAPS-

piramide)

Verwachtingen, noden, vragen,… 
omtrent dit thema? 

Een creatieve en onderzoeksgerichte 
aanpak binnen STEM-activiteiten

synergieën 
onderzoekende 

& creatieve 
aanpak bij 

wetenschap

spel & 
verkenning

motivatie & 
affectie

dialoog & 
samen-
werking

probleemop-
lossend 

denken & 
eigenaar-schapvragen stellen 

& 
nieuwsgierig-

heid

reflectie & 
redenering

begeleiding & 
betrokken-

heid 
(leerkracht)

evaluatie om 
te leren

Evalueren voor het leren ≠ evalueren 
van het leren
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Evalueren voor het leren ≠ evalueren 
van het leren

• Engels: assessment
• Assessment is meer dan enkel ‘meten’

• Assessment vraagt een duidelijke betrokkenheid en inbreng van 
de leerlingen bij de evaluatie;

• Aandacht voor proces en eindproduct om tijdig te kunnen 
bijsturen;

• Informatie voor de leerkracht over onderwijs en mogelijkheden 
tot aanpassing;

• Nagaan of de leerlingen kennis kunnen gebruiken 
(kennisconstructie) eerder dan nagaan of ze de leerstof uit het 
hoofd geleerd hebben (kennisreproductie);

• Ingebed in authentieke en levensechte situaties

Evalueren voor het leren ≠ evalueren 
van het leren

Belang van formatieve evaluatie:

• De vaardigheden, kennis, attitudes en inzichten van kinderen opmerken en 
hierop verder bouwen

• Kinderen ondersteunen en aanmoedigen om actief hun eigen leerproces in 
handen te nemen

• De sleutelrol van dialoog en feedback

• Een waaier aan methodes ter beschikking hebben om de capaciteiten van 
de kinderen nog meer te capteren

Reflectie op het leerproces en evaluatie van 
ideeën en strategieën die centraal staan in een 
creatieve en onderzoekende aanpak binnen 
wetenschap.

10  principes van evaluatie voor leren

• Is deel van een effectieve
planning 

• Focust op hoe studenten
leren

• Staat centraal in de 
klaspraktijk

• Is een belangrijke
professionele vaardigheid

• Is sensitief en constructief

• Stimuleert motivatie

• Stimuleert het begrijpen
van doelen en criteria

• Helpt lerenden om te weten
hoe ze kunnen verbeteren

• Ontwikkelt capaciteit om 
zichzelf te beoordelen

• Erkent alle vorderingen van 
lerenden, op alle domeinen

Assessment Reform Group (2002) 

Evalueren voor het leren

Wat doen jullie al? 

Kinderen betrekken bij het evalueren 
chromatografie onderzoek

http://www.expeditionchemistry.nl

Kinderen betrekken bij het evalueren
reflectie

“Beeld je in dat je dit experiment zou
gebruiken in jouw klas. Wat zouden jouw
doelen zijn bij deze activiteit?”
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Kinderen betrekken bij het evalueren
reflectie

“Hoe zou je testen of de doelen bereikt zijn?“

“Op welke manier zou je ervoor zorgen dat het 
kind zichzelf kan evalueren?”

“Op welke manier zou je ervoor zorgen dat
kinderen elkaar kunnen evalueren en
ondersteunen?” 

Het belang van het betrekken 
van kinderen bij het evalueren

Belang van het betrekken van kinderen:

• Veranderingen hebben het meeste impact op het 
leerproces als de kinderen actief betrokken zijn bij 
het evaluatieproces. 

• Reflectieve attitudes betrekken het kind bij het 
ontwikkeling van zijn denkvaardigheden en helpen 
om kennis en inzicht te vergroten.

• Deze attitudes helpen de kinderen om data te bekijken, 
bewijs te interpreteren en hypotheses te maken

• Deze attitudes helpen de kinderen om flexibel te blijven 
om ideeën te kunnen bijsturen als deze niet overeen 
komen met het bewijsmateriaal

Reflectie op het leren en evalueren van ideeën en 
strategieën die centraal staan in een creatieve en 
onderzoeksgerichte aanpak van wetenschap.  

• Duidelijke leerdoelen 

• Gebruik van een goede vraagstelling

• Peer- en zelf-evaluatie

• Feedback 

• Communicatie 

TAPS piramide model

Kinderen betrekken bij het evalueren
Op welke manieren?

Teacher Assessment in 
Primary Science (TAPS) 
school self-evaluation tool 

Oefening TAPS-piramide

 Bekijk de lichtblauwe lijn op de TAPS-piramide

 Bekijk de voorbeelden

Vraag 1:

Onder welk lichtblauw vakje kan je elk van  de 

voorbeelden plaatsen? 

Vraag 2: 

Heb je zelf andere ideeën bij de lichtblauwe vakjes? 
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Terugblik op de workshop: 
inhoud en aanpak

• Kijk terug naar je ‘verwachtingen, noden, vragen’ (post-it):
• Bedenkingen? Aanvullingen?

• Op welke manier hielp de praktische activiteit jullie 
reflecteren op de aanpak van evaluatie? 

• Ideeën voor een wijziging in de aanpak?

• Evaluatiedocument


