
Kernpraktijk 16 Je onderwijs 
systematisch evalueren 
Over je lessen heb je goed nagedacht en je hebt verwachtingen over het leren van de 
leerlingen. Maar hoe weet je of die verwachtingen kloppen? In deze kernpraktijk gaan 
we in op het belang van het systematisch evalueren van je onderwijs. We laten met veel 
praktijkvoorbeelden zien hoe je vragen kunt stellen over je onderwijs en hoe je 
gegevens over je lessen verzamelt en analyseert om zicht te krijgen op de aard en 
kwaliteit van de onderwijsleerprocessen die je op gang brengt. We doen concrete 
handreikingen voor het onderdeel systematische evaluatie van je onderwijs in de 
meesterproef. In het bijbehorende hoorcollege gaan we met elkaar na wat het belang is 
van het evalueren van onderwijs en bouwen een redenering op van ontworpen lessen 
naar uitgevoerde lessen. Aan de hand van een gezamenlijke casus oefenen we 
vervolgens het formuleren van een zogenaamd ‘hypothetisch leertraject’ en het afleiden 
van vragen voor evaluatie daarvan. Deze kernpraktijk voorziet je van kaders, concrete 
instrumenten en procedures om gegevens te verzamelen en analyseren in de les(sen) 
van je meesterproef en hiervoor een evaluatieplan op te stellen. 

 

Doelen 

Je kunt beargumenteren waarom het evalueren van onderwijs van belang is voor jou, 
en voor de kwaliteit van je onderwijs. 

Je kunt praktijkvoorbeelden geven van onderwijsevaluatie op micro-, meso- en 
macroniveau. 

Je kunt drie verschijningsvormen van lessen benoemen. 

Je kunt beschrijven wat een hypothetisch leertraject is. 

Je kunt evaluatievragen formuleren die passen bij een les. 

Je kunt voorbeelden geven van (stappen in) evaluatieplannen. 

 

Verwerking 

Je gebruikt de inhoud van dit college om het onderdeel systematische evaluatie in je 
meesterproef vorm te geven. Je gaat een evaluatieplan uitwerken (zie handleiding 
meesterproef). Je vakdidacticus begeleidt dit onderdeel. 
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