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Deze workshop 

• teken-werkvormen uitproberen en bestuderen 
 

• onderzoeksachtergrond over formatieve evaluatie en 
gesprekken rond tekeningen 
 

• wat zien jullie voor toepassingen? 
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Starting off: 2 tekenopdrachten 
Opdracht 1 
• 1 A3 
• Alleen 
 
Hoe maak je toast? 

Opdracht 2 
• Post-its 
• Samen 
 
Hoe maak je een kopje koffie? 

Hoe zou je zo’n opdracht in de les kunnen inzetten? 

Tom Wujec: How to make toast? 
Systems Thinking 

Wissel uit met je buur Wissel van tekening met je buren 
>> Wat voor feedback zou je geven? 
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• onderzoeksachtergrond over formatieve toetsing en 
gesprekken rond tekeningen 
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Soorten gesprekken 

• Exploratief 
– Tussen leerlingen onderling 
– Bijv. ideeën delen, voortbouwen op idee, andere hypothese 

stellen, instemmen 
– En elkaar helpen leren 
 
 

Colfer, 2017 
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Soorten gesprekken 

• Exploratief 
– Tussen leerlingen onderling 
– Bijv. ideeën delen, voortbouwen op idee, andere hypothese 

stellen, instemmen 
– En elkaar helpen leren 

 
• Diagnostisch 

– Tussen docent en leerling(en) 
– Essentieel onderdeel van effectieve instructie 
– Meest voorkomend: Initiation > Response > Feedback 
 

Colfer, 2017 
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Wat voor 
ontwerpprobleem 

hebben jullie gekozen? 

Een beker voor iemand 
die tijdens het hiken 

warme koffie wil 
drinken. 

Ok, goed. 

Vaak vraag waar docent al het antwoord op weet 

Kort 

Vaak: ‘goed’, ‘ja’, ‘nee’, ‘niet helemaal’ 

“Er bestaat een goed en fout antwoord” 
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Kenmerken effectieve diagnostische gesprekken 

• Heeft meerdere iteraties (niet enkel IRF) 

• Is een normaal, integraal onderdeel van sociale interacties 

• Maakt denken van leerlingen (en bijv. alternatieve concepties) 
expliciet 

• Sluit aan bij leerdoel 

• Hoeft niet te beginnen bij de docent 

• Kan medeleerlingen inzetten 

• Wordt afgerond met een aanzet tot actie/gebruik van de 
nieuwe info (dan doen leerlingen het zelfs op toetsen beter) 

Ruiz-Primo, 2011 
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• Wat valt je op aan zo’n werkvel? 
Of andere teken-werkvormen 

 
• Hoe wil jij tekeningen en gesprekken inzetten? 
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Leerdoelen en 
succescriteria 

A B 
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Analyseren tekeningen 

• Na de les, in de les 
• Wie analyseert de tekeningen? 

 
• Succescriteria erbij pakken 
• Tekeningen van leerlingen vergelijken 

 
• Met collega’s 

 
• Wat kun je daarna doen? 

– Bedenken voor het verzamelen van bewijs 




