
 

werkmiddag  
Toetsen en evalueren 
dinsdag 28 januari 2020 | 16.00-20.00u 
Maris College Bohemen - Monseigneur Nolenslaan 16, 2555 XZ Den Haag 

Ben jij als docent op zoek naar digitale tools die je kunnen helpen om te 
bepalen waar een leerling staat in het leerproces? Wil je weten welke tools je 
kunt gebruiken om effectief feedback te geven aan je leerlingen? Of wil je aan 
de slag met tools om toetsen te maken?  

Tijdens deze werkmiddag onderzoek je welke digitale tools je kunt inzetten bij 
toetsen, evalueren en het geven van feedback. Je kunt hierbij denken aan 
tools zoals Socrative, Google Forms en Mentimeter.  

Er zijn een aantal tools die in beide* workshops worden behandeld, maar 
telkens vanuit een ander perspectief. Bij workshop 1 leer je hoe je de tools kunt 
inzetten voor het geven van feedback. In workshop 2 ervaar je hoe je de tools 
kunt gebruiken voor het maken van formatieve of summatieve toetsen.  

In elke workshop ga je na een korte uitleg zelf aan de slag. De kennis die je 
opdoet in de workshops kun je direct toepassen in jouw lessen!  

Workshop 1 Effectief Feedback geven met digitale tools (Reinier Geurts) 
Tijdens deze workshop ontdek je hoe je effectief feedback kunt geven aan je 
leerlingen, hoe je ervoor zorgt dat leerlingen zelfregulerend leren en welke 
digitale tools je daarbij kunnen ondersteunen. Aan het eind van de sessie 
begrijp je hoe de tools werken en wat de meerwaarde kan zijn bij het geven 
van feedback. 
  
Workshop 2 Toetsen met digitale tools (Marieke Simonis) 
Hoe kan je op een laagdrempelige manier toetsen, zodat je ziet waar je 
leerlingen staan in hun leerproces? Er zijn verschillende digitale tools die je 
hierbij kunnen helpen. Aan het eind van de workshop weet je de tools toe te 
passen en snap je de meerwaarde ervan. 
 
Programma 
16:00 uur Inloop  
16:15 uur Start  
16:30 uur Workshopronde I  
17:45 uur Pauze  
18:30 uur Workshopronde II  
20:00 uur Einde  

* Derde workshop onder voorbehoud, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Bij 
drie workshops kan er ter plekke een keuze worden gemaakt voor twee workshops. 


