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Inleiding 
 
Voor de onderbouw van de kunstvakken in het voortgezet onderwijs zijn vijf kerndoelen 
geformuleerd die vaststellen welke vaardigheden leerlingen uiteindelijk moeten beheersen. 
Deze zijn zo omschreven dat ze docenten richting geven, waarbij zij tegelijkertijd alle vrijheid 
behouden om hun curriculum en de invulling ervan te bepalen (Lanschot Hubrecht & 
Bollegraf, 2006).  
  Aan deze vrijheid zit een keerzijde. De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad 
constateerden in 2012 dat de kerndoelen scholen te weinig houvast bieden om het 
kunstonderwijs goed vorm te kunnen geven (Raad voor Cultuur, 2012).  
  Daarnaast stellen zij dat het ontbreekt aan opbrengstgericht werken bij kunst- en 
cultuureducatie, terwijl leeropbrengsten juist de kwaliteit van het educatief aanbod moeten 
tonen (Raad voor Cultuur, 2012).  
 Om deze leeropbrengsten te kunnen beoordelen, is een meer systematische 
beoordeling nodig. Het is echter moeilijk om meetbare criteria voor te formuleren, omdat 
sommige leeropbrengsten lastig zichtbaar te maken zijn. (Raad voor Cultuur, 2012). Waar 
beoordelingen bij andere vakgebieden zo objectief en vergelijkbaar mogelijk moeten zijn, 
gaat het hier om kunst en kunstzinnige processen waar bijvoorbeeld expressie en individuele 
kwaliteiten worden gestimuleerd (Groenendijk, Damen, Haanstra, Boxtel, 2016). 
  Om de kwaliteit van het kunst- en cultuuronderwijs te verhogen, adviseerden de raden 
onderzoek aan naar instrumenten en methoden voor de beoordeling en ontwikkeling van 
leerlingen (Raad voor Cultuur, 2012). Voor het ontwikkelen van een beoordelingsinstrument 
zijn, jaren later, nog steeds geen duidelijke richtlijnen (Groenendijk, Damen, Haanstra, 
Boxtel, 2016). Wel bestaan er handreikingen, gemaakt door het SLO, om docenten op weg te 
helpen (SLO, Lanschot Hubrecht, & Bollegraf, 2006). Hierin staan voorbeelden, maar ze zijn 
niet prescriptief. De verantwoordelijkheid voor het invullen van curriculum blijft bij de 
docenten, die ondanks deze handreikingen de behoefte voelen om meer richting te krijgen 
(Raad voor Cultuur, 2012). 
  Ook in mijn eigen lespraktijk kom ik dit probleem tegen. Als docent mag ik zelf de 
inhoud van mijn lessen bepalen en daarmee ook welke aspecten de nadruk krijgen in de 
beoordeling. Het vereist zorgvuldige afwegingen om een goede balans te vinden tussen het 
creatief proces en creatief product. Daarnaast heb ik de mogelijkheid om de beoordeling in 
dienst te stellen van de ontwikkeling van leerlingen, bijvoorbeeld met formatief assessment. 
Voor kunstdocenten die het beste uit hun leerlingen willen halen, is het een behoorlijke klus 
om een goed afgesteld beoordelingsinstrument te ontwikkelen.  
  Dit onderzoek brengt in beeld welke beoordelingsinstrumenten in de 
wetenschappelijke literatuur zijn beschreven en op welke manier ze kunnen worden ingezet: 
formatief of summatief. Met dit onderzoek hoop ik mijn vakcollega’s op het vmbo te kunnen 
helpen om beoordelingen te geven die bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen en aan de 
onderwijskwaliteit.  
 
Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 
Er is steeds meer aandacht voor beoordeling en toetsing die in dienst staan van het leerproces. 
Eerder werd opbrengstgericht leren al aangehaald. Cito (2017) beschrijft dat opbrengstgericht 
werken onder formatief assessment valt. Formatief assessment is een manier om leerlingen 
een stapje verder te helpen in hun leerproces, waarbij de focus ligt op hun ontwikkeling 
(Clarke, 2016) Ook de minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media, Arie Slob 
(2019), geeft in een brief aan de Staten-Generaal aan dat het wenselijk is voor de kwaliteit 
van het onderwijs om meer ontwikkelgerichte toetsing in te zetten, dan de summatieve of 
beslissende toetsing die nu gebruikelijk is: 
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  De Onderwijsraad (hierna OR) geeft in zijn advies «Toets wijzer» aan dat de
 toetspraktijk op scholen nu minder bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs dan
 mogelijk is, omdat deze praktijk uit balans is. Veel scholen gebruiken meer
 beslissende toetsing dan ontwikkelgerichte toetsing in het onderwijsproces en leggen
 daarnaast meer nadruk op de kwantitatief meetbare aspecten en minder op het
 waarderen van kwalitatieve aspecten.  
 
De definitie van kwalitatieve toetsing lijkt in de wetenschappelijke wereld al enige tijd te 
verschuiven: het gaat niet langer over meetbare, harde resultaten, maar er is aanvullend steeds 
meer aandacht voor formatieve toetsing die in dienst staat van het leerproces (Sluijsmans, 
Joosten-ten Brinke, & Van der Vleuten, 2013).  
  Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van formatief toetsen. Het lijkt het 
krachtigste middel te zijn om prestaties te verbeteren en leerlingen voor te bereiden op een 
leven lang leren (Clarke, 2016). Juist in deze tijd, waarin het werkveld door wereldwijde 
recessie en verschillende technologische ontwikkelingen zo snel verandert dat sommige 
afgestudeerden straks geen zich hebben op een baan in het veld waarin zij zijn geschoold, is 
dat noodzakelijk. Daarom is het zaak onze kinderen vaardigheden bij te brengen die in bijna 
elke context gebruikt kunnen worden (Wiliam, 2016). 
 
Opbouw 
Dit onderzoek brengt in kaart welke beoordelingsinstrumenten geschikt zijn voor het 
beoordelen bij het vak beeldende vorming op vmbo-gl/tl en op welke manier deze kunnen 
worden gebruikt om een zo groot mogelijke rol te spelen in de ontwikkeling van de vmbo 
leerlingen.  

Cijfers van de Inspectie van het Onderwijs (2020) laten namelijk zien dat van alle 
leerlingen die onderwijs volgen en een diploma halen, het vmbo-gl/tl de afgelopen jaren de 
grootst vertegenwoordigde groep is. Dat maakt het meer dan zinvol om het kunstonderwijs 
van deze groep onder de loep te nemen.  
  Ook was het voor deze groep zo’n twintig jaar geleden bijna niet mogelijk om door te 
stromen naar een kunstopleiding, omdat er vrijwel alleen hbo-opleidingen waren. Gelukkig 
zijn er inmiddels veel creatieve en kunstzinnige mbo-opleidingen ontstaan. Deze 
ontwikkeling geeft daarmee een tweede reden om te kijken of der bijgedragen kan worden aan 
de kwaliteit het kunst- en cultuuronderwijs op het vmbo (Kunstkansen voor vmbo-leerlingen, 
2008).  
 
Hoofdvraag 
Welke beoordelingsinstrumenten kunnen een bijdrage leveren aan het beoordelen bij 
beeldende vorming, zodat deze in dienst staat van het leerproces?  
 
Deelvragen 
Wat is het verschil tussen formatief en summatief toetsen en hoe kunnen deze effectief 
worden ingezet? 
Waar kunnen docenten hun huidige beoordelingen op baseren? 
Welke beoordelingsinstrumenten zijn geschikt om in te zetten zodat ze bijdragen aan het 
leerproces?  
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1. Wat is het verschil tussen summatief en formatief assessment en hoe 
kunnen deze effectief worden ingezet? 
 
Een assment is een manier om informatie te verzamelen over iemands leeropbrengsten 
(Veldkamp, Vermeulen, & van der Kleij, 2017). Assessments kunnen verschillende functies 
hebben: formatief en summatief. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat het verschil is tussen 
deze toetsfuncties en hoe ze effectief kunnen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan 
het leerproces van een lerende.  
 
1.1. Summatief assessment 
Zoals Slob (2019) in zijn kamerbrief aanhaalt, wordt er op scholen hoofdzakelijk gebruik 
gemaakt van beslissende toetsing. Deze functie van toetsing wordt ook wel summatief 
genoemd. Summatieve toetsing, summatief assessment of assesment of learning is het toetsen 
van het leren (Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & van der Vleuten, 2013). Deze toetsen hebben 
als doel om aan het eind van een periode, of op een bepaald tijdstip, in kaart te brengen of een 
leerling de benodigde kennis en vaardigheden voldoende beheerst. Na het toetsen volgt een 
cijfer of oordeel over de prestatie. De resultaten worden gebruikt om te bepalen of een 
leerling voldoende heeft gepresteerd, is gezakt of geslaagd en voor externe verantwoording 
(Van der Kleij, Vermeulen, Schildkamp, & Eggen, 2015).   
  Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & van der Vleuten (2013) vergeleken vijftig 
onderzoeken over toetsing en komen met een vijftal kritiekpunten van summatieve toetsing. 
De eerste twee gaan vooral over het gebrek aan leerwaarde van de summatieve toetsen. De 
frequentie van summatieve toetsing is doorgaans te laag om de inhoud van de lessen te 
kunnen aanpassen aan de leerbehoeftes van de leerlingen. Daarnaast is het toetsmoment aan 
het eind van de leerperiode, wat nadelig lijkt te zijn voor het leren, omdat het op dat punt nog 
weinig betrokkenheid en actie van de leerling genereert (Sluijsmans et al, 2013). 
  Andere kritieken op summatief toetsen ontstijgen het individuele klasniveau. Centraal 
aangestuurde en gestandaardiseerde toetsen, zoals de cito toets of de eindexamens, focussen 
vooral op betrouwbaarheid van de toets en minder op validiteit. Door de grote hoeveelheid 
meerkeuzevragen wordt namelijk niet altijd gemeten wat wordt beoogd te meten. Een tweede 
constatering is dat de summatieve toetsresultaten vaak worden gebruikt om leerlingen te 
vergelijken. Zo worden beoordelingsmodellen normgericht en geschikt voor de gemiddelde 
leerlingen. Leerlingen die boven- of onderpresteren vallen zo buiten de boot. Ten slotte wordt 
geconstateerd dat summatieve toetsen vooral in kaart brengen hoe goed een school presteert. 
Docenten worden vervolgens beoordeeld op de toetsscores van hun leerlingen en dat werkt 
teaching to the test in de hand: leerlingen worden getraind op het maken van de specifieke 
toets in plaats van de vaardigheden en vakkennis in een breder perspectief.  
  Toch kan summatief toetsen bijdragen aan het leren. Zo kan het maken van een toets 
zorgen voor betere verwerking en beklijving van de kennis. Daarnaast kan de toets een rijke 
leerervaring zijn wanneer deze zo is ontworpen, dat het leerlingen inzicht geeft in de lesstof 
en bijbehorende criteria. Ten slotte kan ook het geven van feedback bij een summatieve toets 
van waarde zijn voor het leren (Sluijsmans et al, 2013). 
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1.2. Formatief assessment 
Formatief assessment wordt ook aangeduid als formatief toetsen, formatieve evaluatie of 
assessment for learning (Clarke, 2016). Er bestaat geen eenduidige definitie van formatief 
assessment (Wiliam & Leahy, 2018). Toch zijn er in grote lijnen veel overeenkomsten te 
vinden in de onderzoeken die gaan over formatief toetsen. Black en Wiliam (2009) lijken met 
de meest inclusieve definitie komen: 
 
  Indien bewijs over de leerresultaten door leraren, leerlingen en hun klasgenoten wordt
 verzameld, geïnterpreteerd en gebruikt om beslissingen te nemen over de
 vervolgstappen in het leerproces die beter zijn, of beter onderbouwd zijn, dan de
 beslissingen die ze anders hadden genomen. (p. 9) 
 
Kneyber (2016) stelt dat deze definitie goed illustreert dat het onderscheid tussen summatief 
en formatief toetsen niet ligt in de intentie van de toets, maar in de manier waarop de 
uitkomsten van de toets worden gebruikt: summatieve toetsen worden concluderend gebruikt, 
terwijl formatieve toetsen informatie opleveren waarmee het leerproces verder wordt 
vormgegeven of wordt aangestuurd (Sluijsmans & Kneyber, 2016).  
 
1.2.1. Kernstrategieën 
Leahy, Lyon, Thompson en Wiliam (2005) hebben formatief assessment geconceptualiseerd. 
De drie belangrijkste actoren, de docent, de medeleerlingen en de leerling zelf, worden 
afgezet tegen de belangrijkste instructiemomenten: Waar werkt de leerling naartoe? Waar 
staat de leerling nu? Hoe kan de leerling de gestelde doelen bereiken? Deze feedbackvormen 
worden feed-up, feedback en feed-forward genoemd (Hattie & Timperley, 2007). Daaruit 
volgt een model met vijf kernstrategieën te zien op Tabel 1 (Wiliam, Thompson, Leahy, & 
Lyon, 2005). Hiermee wordt een algeheel beeld gevormd van het proces van formatief 
toetsen, waarin de leerdoelen centraal staan (Sluijsmans & Kneyber, 2016).  
 
Tabel 1 
Vijf kernstrategieën voor formatief assessment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschillende onderzoeken onderschrijven het belang van deze kernstrategieën (Black, 
Wiliam, 2009; Wiliam et al., 2005; Clarke, 2016; Sluijsmans & Kneyber, 2016; Sluijsmans et 
al, 2013). Sluijsmans, Joosten-ten Brinke en van der Vleuten (2013) brachten met hun 
reviewstudie de effectieve methoden van formatief toetsen in beeld, die hiermee overeen 
lijken te komen, maar daarnaast worden nog een aantal methoden apart aangestipt. De 
effectieve methoden worden hieronder besproken.    
  Allereerst het delen en verduidelijken van de leerdoelen en succescriteria. Hierbij 
hebben leraren, medeleerlingen en de leerlingen allen een verantwoordelijkheid in het 
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vaststellen van de succescriteria en het begrijpelijk maken hiervan voor een opdracht (Wiliam 
et al., 2005).  
 Daarnaast dient de docent te zorgen voor effectieve klassengesprekken, vragen en 
leertaken. Hiermee kan de docent uitvinden waar de leerlingen staan in hun leerproces (Black, 
Wiliam, 2009). Door het stellen van vragen en het interpreteren van de antwoorden, verkrijgt 
de docent waardevolle informatie. Zo kunnen vragen worden gebruikt om het beginniveau 
van leerlingen vast te stellen of worden gebruikt als scharnierpunt: ze stellen vast in hoeverre 
de leerlingen de stof begrijpen en op basis daarvan gaat de les op de ene of de andere manier 
verder. Sluijsmans, Joosten-ten Brinke en van der Vleuten noemen het stellen van effectieve 
vragen als aparte methode van formatief assessment. Aanvullend stellen zij dat de vragen 
open dienen te zijn, en zich in de formulering moeten richten op wat de leerling denkt (‘hoe 
denk je dat…’ in plaats van ‘wat is…’). Ten slotte moeten de vragen aansluiten bij 
verschillende soorten kennis. Zo stimuleren ‘hoe-vragen’ bijvoorbeeld de procedurele kennis, 
‘wat-vragen’ beschrijvende kennis en ‘waarom-vragen’ schematische kennis. (Sluijsmans et 
al., 2013) 
   De derde kernstrategie is het zorgen voor feedback die leerlingen vooruithelpt. De 
vormen feed-up, feedback en feed-forward worden beschouwd als de belangrijkste 
componenten van formatief assessment (Hattie & Timperley, 2007). Gerichte feedback zorgt 
dat leerlingen nadenken en geeft hen inzicht in waar ze staan en wat ze nog kunnen doen om 
hun werk of leren te verbeteren. Dit kan gekoppeld worden aan een beoordelingsrubriek. 
Naast feedback door de docent, kunnen self-assessment en peer-assessment waardevol zijn als 
feedbackinstrument (Wiliam et al., 2005).  
  Ten vierde is het effectief om leerlingen te activeren als leerbronnen of hulpbron voor 
elkaar. Leerlingen zijn beter in het opsporen van fouten in andermans werk, dan bij hun eigen 
werk (Clarke, 2016). Peer-assessment en -feedback zijn effectief, omdat zowel de ontvanger 
als de gever van de feedback hiervan leren. Ook communiceren leerlingen onderling 
effectiever met elkaar (Wiliam et al., 2005).  
 De vijfde kernstrategie richt zich op het stimuleren van leerlingen om eigenaar te 
worden van hun onderwijsleerproces, om leerlingen uiteindelijk zelfstandig te maken. Dat kan 
bijvoorbeeld door het inzetten van self-assessment, gecombineerd met heldere rubrics, die 
eventueel door de klas en docent zijn samengesteld (Wiliam et al., 2005). Bij self-assessment 
beschouwt een leerling zijn eigen werk in relatie tot de beoordelingscriteria, om vervolgens 
inzicht te krijgen in wat hij moet doen om deze leerdoelen te behalen (Black & Wiliam, 2009; 
Hattie & Timperley, 2007) Zo draagt het bij aan het ontwikkelen van de zelfregulatie, 
eigenaarschap en een beter begrip van de beoordelingscriteria (Sluijsmans et al, 2013). 
 
1.2.2. Aanvulling op de kern strategieën  
Sluijsmans, Joosten en Van der Vleuten (2013) noemen nog een drietal methodes van 
formatief assessment die effectief blijken te zijn voor leren. Eerder zijn rubrics al aangehaald.  
Beoordelingsrubrieken, of rubrics, beschrijven de leerdoelen met bijbehorende 
beoordelingscriteria op verschillende niveaus van kwaliteit. Deze niveaus vormen doorgaans 
een beoordelingsschaal, bijvoorbeeld van beginner tot excellent. Deze rubrics kunnen door 
leerlingen worden gebruikt om hun eigen werk te vergelijken met de wenselijke situatie (self-
assessment), het werk van een medeleerling te vergelijken (peer-assessment) of worden 
gebruikt door de docent om gericht feedback te geven (Sluijsmans et al, 2013). 
  De tweede methode is het geven van reflectieve lessen. Dit zijn lessen waarin de 
opvattingen van leerlingen met verschillende werkvormen zichtbaar worden. De docent speelt 
hierbij een cruciale rol: het stimuleren van het leren door te vragen om onderbouwingen en 
argumenten van de opvattingen. Het gaat dus niet om een echt toetsmoment (summatief), 
maar de reflectieve les toetst wel gericht de kennis en vaardigheden van de leerlingen, om de 
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uitkomsten hiervan mee te kunnen nemen in de verdere lessen (Sluijsmans et al., 2013) 
  Ten slotte wordt het formatief inzetten van summatieve toetsen nog genoemd. Zoals te 
lezen was in paragraaf 1.1, kunnen deze toetsresultaten de docent informatie geven om de 
instructie aan te passen. De toetsen zijn vaak ontwikkeld vanuit een bepaalde standaard en 
leerlingen die hieronder presteren komen zo in beeld en kunnen worden geholpen. Daaraan 
kleven wel voorwaarden: de docent moet toegang krijgen tot de toetsresultaten en de leerling 
moet feedback krijgen over zijn prestatie om zich daarna te kunnen verbeteren  
 
1.2.3. Kritische noot 
Clarke (2016) stelt nog een essentiële voorwaarde aan formatief assessment: de juiste 
leercultuur. Zonder deze leercultuur hebben formatieve assessments minimaal effect en “Ook 
al zijn alle elementen van formatief assessment in een les aanwezig, het effect ervan kan min 
of meer tenietgedaan worden als er geen sprake is van een echte leercultuur” (Clarke, 2016, 
p.23).  
  Binnen een leercultuur hebben de leerlingen allereerst een growth mindset, waarbij de 
focus ligt op hun inspanningen in plaats van vaststaande capaciteiten. Daarnaast moet er 
aandacht zijn om te leren over het leren: het integreren van metacognitieve strategieën. Als 
laatste moet er geleerd worden in heterogene groepen, waarbij leerlingen van verschillende 
niveaus van elkaar leren (Clarke, 2016).  
 
1.3. Conclusie: Wat is het verschil tussen summatief en formatief assessment en hoe kunnen 
deze effectief worden ingezet? 
Een toets, beoordeling of assessment is op zichzelf niet per se summatief of formatief. Het 
gaat vooral om de functie die de toetsing dient: is het doel om een oordeel te kunnen vellen 
over een eindniveau, dan dient de toets of het assessment een summatieve functie. Is het doel 
om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de leerling en deze een stap verder te helpen, dan 
dient de toets of het assessment een formatieve functie.  
  Hoewel er kritieken zijn over de leerwaarde van summatief toetsen, kan deze 
toetsfunctie wel een bijdrage leveren aan het leren. Zo kunnen summatieve toetsen op een 
formatieve manier worden ingezet, zorgt het maken van een toets voor betere verwerking en 
beklijving van de kennis, kan het een rijke leerervaring zijn als de toets goed is ontworpen en 
leerlingen inzicht geeft in de lesstof en beoordelingscriteria en ten slotte kan het geven van 
feedback bij een summatieve toets van waarde zijn voor het leren.  
  De vijf kernstrategien voor formatief assessment blijken allen effectief te zijn voor het 
leren. Het meest effectieve en belangrijke kenmerk is het geven van feed-up, feedback en 
feed-forward. Ook is het verhelderen van de succescriteria effectief voor het leerproces, 
evenals effectieve klassengesprekken, vragen en leertaken bewerkstelligd door de docent. 
Leerlingen kunnen elkaar activeren als leer- en hulpbronnen, bijvoorbeeld met peer-
assessment, en worden uiteindelijk gestimuleerd om eigenaarschap te nemen, wat 
bijvoorbeeld kan worden bewerkstelligd met self-assessment. Aanvullend kan er gebruik 
gemaakt worden van rubrics en reflectieve lessen.  
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2. Waar kunnen docenten hun huidige beoordelingen op baseren? 
 
In dit hoofdstuk wordt in kaart gebracht wat de richtlijnen en eisen zijn die momenteel 
worden gesteld voor het beoordelen bij het vak beeldende vorming op vmbo-gl/tl. Het vak 
kan bestaan uit vier disciplines: tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen en 
audiovisuele vormgeving. Scholen zijn vrij om te kiezen welke disciplines zij aanbieden.  
  Het SLO is het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling en ontwikkelt en 
toetst leerplannen voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Het College voor 
Toetsing en Examens (CvTE) draagt zorg voor de kwaliteit van de centraal examens. Beiden 
hebben een leidende rol in hoe het vak beeldende vorming en het eindexamen ervan nu 
vormgegeven zijn.  
 
2.1. Beeldende vorming in de onderbouw 
De kerndoelen voor de onderbouw, beschreven door SLO, zijn vooral richtlijnen die de 
kernvaardigheden vaststellen die leerlingen uiteindelijk moeten beheersen: produceren, 
presenteren, receptieve vaardigheden, verslaglegging en reflectie (Lanschot Hubrecht & 
Bollegraf, 2006).   
  De handreiking Een 10+: Beoordelen in het leergebied Kunst en cultuur geeft 
daarnaast suggesties voor manieren om deze kerndoelen te toetsen en beoordelen (SLO, 
2006). Hierin worden verschillende toetsvormen omschreven: een praktijkopdracht, culturele 
activiteit, onderzoek, presentatie en een kunstdossier/ portfolio.   
Zo bestaat de praktijkopdracht bijvoorbeeld uit een beeldend proces en beeldend product, 
waarbij de docent zelf mag uitmaken waar de nadruk op ligt, terwijl de toetsvorm onderzoek 
alleen ingaat op het beeldend proces.  
  In de handreiking worden verder suggesties gedaan voor de te beoordelen onderdelen 
per toetsvorm en er wordt ook aangehaald dat sommige toetsvormen kunnen verlopen middels 
een creatief procesmodel of in de beoordeling gebruik kunnen maken van rubrics. Verder is 
een keuzemenu opgesteld, bestaande uit zeven vragen, om docenten die lesgeven in de 
onderbouw van het vmbo-tl richting te geven bij het beoordelen (Lanschot Hubrecht & 
Bollegraf, 2006). Dit keuzemenu is te zien op Tabel 2.   
  Het is opvallend dat de handreiking dateert uit 2006 en er sindsdien geen aanpassingen 
zijn gedaan of een nieuwe handreiking is gekomen, terwijl verschillende onderzoeken hebben 
geconstateerd dat docenten behoefte hebben aan meer richtlijnen voor het beoordelen bij 
beeldende vorming (Raad voor Cultuur, 2012; Groenendijk, Damen, Haanstra, & van Boxtel, 
2016). Daarnaast heeft het SLO meerdere publicaties gedaan over formatief assessment en het 
belang daarvan, maar deze gaan voornamelijk over exacte vakken en er wordt geen enkele 
koppeling gemaakt met de kunstvakken (SLO, 2020).   
 
 
 
 
  



 8 
 

Tabel 2.  
Keuzemenu beoordelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Noot. Keuzemenu beoordelen. Bewerkt van Een 10+: Beoordelen in het leergebied kunst en 
cultuur (p.12), V. Hubrecht, G. Bollegraf, 2006, Enschede: SLO.  
  
2.2 Beeldende vorming in de bovenbouw 
Beeldende vorming is in de bovenbouw van vmbo-gl/tl een keuzevak waarin examen kan 
worden gedaan. Hiervoor zijn elf exameneenheden opgesteld. Zeven exameneenheden dienen 
met een schoolexamen te worden getoetst. Op de website van het SLO (2020) staat een 
handreiking die sturing biedt bij het vormgeven hiervan. Voor de vier exameneenheden die 
worden afgesloten met een centraal examen geeft het CvTE jaarlijks een examenprogramma 
en syllabus uit (SLO, 2020). 
 
2.2.1 Het schoolexamen 
De exameneenheden zijn globaal beschreven, zodat scholen veel ruimte krijgen om het 
schoolexamen zelf vorm te geven. Zij bepalen zelf de hoeveelheid toetsen, de inhoud van 
praktische en theoretische toetsen en de beoordeling hiervan.  
  Het schoolexamen toetst in elk geval de zeven exameneenheden die niet in het centraal 
examen aan bod komen, maar mag ook de exameneenheden van het eindexamen toetsen. Alle 
onderdelen die in een schoolexamen getoetst worden moeten in een Programma van Toetsing 
en Afsluiting opgenomen zijn (SLO, 2019). 
  De schoolexamens dienen summatief te zijn. Er is slechts een aantal toetsen per vak en 
ze hebben een afsluitend karakter, waarbij een eindniveau van een of meerdere 
exameneenheden wordt getoetst (SLO, 2020). Hierbij kan de kanttekening worden geplaatst 
dat summatieve toetsen juist effectief kunnen worden ingezet als de frequentie hoog is.   
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2.2.2. Het centraal praktisch examen 
Het centraal examen voor beeldende vorming bestaat uit zowel een praktisch eindexamen 
(CPE) als schriftelijk eindexamen (CSE). Het CSE is voor alle disciplines gelijk, maar voor 
het praktijkexamen kan een keuze worden gemaakt tussen tekenen, handvaardigheid, textiele 
werkvormen en audiovisuele vormgeving. Het examen heeft ieder jaar een ander thema en 
verschillende visies hierop worden gepubliceerd in een magazine. Het CPE wordt doorlopen 
volgens een vast format wat is uitgewerkt in een opgavenboekje (Gitsels, Knüppe-Hüsken, 
van Beukering, & Kuhlmeier, 2014). Zoals te zien is op Afbeelding 1(CvTE, 2019), doorloopt 
de leerling een proces van oriënteren, beeldend onderzoeken, vaststellen van het te maken 
werkstuk, het uitvoeren van het werkstuk en het analyseren en beoordeling van het eigen werk 
en het werk van een medeleerling. Als laatste wordt het werk gepresenteerd (CvTE, 2019).  
 
Afbeelding 1 
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2.2.3. Beoordeling CPE  
 Het werk moet worden nagekeken middels een correctievoorschrift. Het 
beoordelingsformulier, te zien op Afbeelding 2, is een onderdeel hiervan. (CvTE, 2019). 
  Het beoordelingsformulier wordt afzonderlijk ingevuld door twee beoordeelaars: de 
vakdocent en een tweede corrector die door de school wordt aangesteld. De beoordeelaar kan 
per onderdeel zelf bepalen hoeveel punten hij toekent, en beide beoordeelaars moeten 
daarover consensus bereiken (Gitsels et al., 2014). Opvallend genoeg zijn de regels voor het 
toekennen van punten niet specifiek voor het praktijkexamen, maar zijn ze heel generiek 
beschreven en identiek aan het theorie-examen. Daarnaast is te zien dat het beeldend werk 
(onderdeel D) met maximaal 25 punten een even grote plek inneemt in de beoordeling als de 
onderdelen die samen het beeldend proces vormen. 
 
Afbeelding 2 
 

 
2.3. Conclusie 
Beoordelingen die worden gegeven in de onderbouw, dienen te laten zien dat de leerlingen de 
kerndoelen voor domein Kunst en Cultuur hebben behaald. De frequentie en wijze van toetsen 
is vrij, en wordt door de school zelf ingevuld. Een handreiking van SLO helpt docenten op 
weg, maar er blijft een behoefte bestaan om meer handvatten te krijgen bij het beoordelen. 
 Beoordelingen die worden gegeven in de bovenbouw zijn onderdeel van het 
examendossier en toetsen ten minste zeven van de elf exameneenheden. De vier 
exameneenheden die op het eindexamen aan bod komen mogen al worden getoetst, maar dit 
is niet verplicht. De beoordelingen dienen summatief te zijn en er mogen slechts enkele 
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beoordelingen per jaar worden gegeven. De exacte frequentie, inhoud en toetsvorm mag de 
school bepalen. Om summatieve toetsen een onderdeel te laten zijn van het leerproces wordt 
echter geadviseerd om met hoge frequentie te toetsen en de summatieve toetsen van feedback 
te voorzien.  
 
3. Welke beoordelingsinstrumenten zijn geschikt om in te zetten zodat ze 
bijdragen aan het leerproces? 
  
Voor dit hoofdstuk zijn vijf beoordelingsinstrumenten geselecteerd die met goed gevolg 
getest zijn voor vmbo-gl/tl (Van de Kamp, 2012), gebaseerd zijn op het praktijkexamen (Van 
der Schaaf & Wessels, 2014; Schönau, 2014, Lindström, 2004), of vanwege de 
toepasbaarheid op alle schoolniveaus (Kortland & Maarleveld, 2014).  
Er wordt gekeken op welke manier de beoordelingsinstrumenten een bijdrage kunnen geven 
aan het leren, door te kijken welke effectieve methoden van formatief assessment van 
toepassing zijn.   
 
3.1 Vier Fasen Model (VFM) voor het beoordelen van praktische opdrachten 
Van der Schaaf en Wessels (2014) ontwierpen het Vier Fasen Model voor de beoordeling van 
praktische opdrachten. De vier fasen zijn te zien op Afbeelding 3 en laten de leerling een 
cyclus doorlopen die uiteindelijk de reflectieve vaardigheden stimuleert. De docent kan in 
elke fase werk opnemen dat leerlingen moeten laten zien ter beoordeling (Van der Schaaf & 
Wessels, 2014).  
Het is van belang om vooraf transparant te zijn in de functie van de beoordeling en de 
beoordelingscriteria. Daarnaast wordt het gestimuleerd om daarbij rubrics en 
beoordelingsformulieren te ontwikkelen, eventueel in samenspraak met leerlingen. Deze 
kunnen worden gebruikt voor self- en peer assessment. Docenten kunnen het leren van 
feedback en beoordeling versterken door leerlingen te leren reflecteren op het eigen werk en 
op de ontvangen feedback en beoordeling. Gestructureerde feedback is daar een manier voor. 
Van der Schaaf en Wessels (2014) hebben daarvoor een uitwerking gemaakt met voorbeelden 
van feedbackvragen om zelfreflectie te stimuleren.  
  Het geven van effectieve feedback en stimuleren van het eigenaarschap van leerlingen 
lijken de meest voorname methoden van formatief assessment te zijn binnen het VFM. Ook 
komt het verhelderen van succescriteria, peer-assessment, self-assessment, en het gebruik van 
rubrics naar voren. Hierbij moet in acht worden genomen dat er slechts wordt gesteld dat 
beoordelingsformulieren en rubrics een rol kunnen spelen en deze nog door de docent 
ontwikkeld moeten worden en niet worden voorgeschreven als onderdeel van het VFM. 
Daarentegen wordt wel een uitwerking gegeven van feedbackvragen om de leerling in 
verschillende fasen van zijn proces te laten reflecteren.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 
 

Afbeelding 3  
 

 
 
   
3.2. Ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling 
Het model van Schönau (2014) voor ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling zet de keuzes en 
doelen van de leerling centraal en poogt zo een proces neer te zetten dat voor een optimaal 
leerproces zorgt in een betekenisvolle samenhang. Dit model omvat vier punten:  
1. De leerling bepaalt zelf wat hij of zij gaat maken. 
2. De leerling bepaalt welke vaardigheden of ideeën wil hij wil ontwikkelen. 
3. De leerling bepaalt welke beoordelingscriteria moeten worden gebruikt voor zowel het 
proces als product. Dit kan gebeuren in samenspraak met de docent, maar het zelf stellen van 
doelen en criteria is belangrijk om uiteindelijk het eigen werk te kunnen beoordelen.  
4. De leerling bepaalt zelf hoe hij verdergaat. Dat kan verdieping, verbreding of een nieuwe 
opdracht zijn (Schönau, 2014).  
  Hieraan stelt Schönau (2014) drie eisen. Het geleerde moet maatschappelijk relevant 
zijn, het moet gericht zijn op breed inzetbare vaardigheden en kennis en ten slotte leiden tot 
inzicht in het belang van de verweving van deze vaardigheden en kennis. 
  De leerling bepaalt de eigen ontwikkeling niet volledig, want er moet rekening worden 
gehouden met de kerndoelen en exameneenheden. Binnen de gestelde kaders leert de leerling 
evengoed zijn eigen keuzes te maken, doelen te stellen en verantwoordelijkheid te nemen 
voor zijn ontwikkeling (Schönau, 2014).  
  Broekhuijzen (2014) onderzocht middels een kleinschalig onderzoek het didactisch 
concept van ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling van Schönau. Ze concludeerde dat de 
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docent een grote rol bleef vervullen, maar medeleerlingen ook kunnen meehelpen bij het 
oriënteren, uitvoeren en beoordelen. Leerlingen beoordeelden zichzelf met een cijfer en dat 
leverde inflatie van de cijfers op: deze cijfers waren te hoog, te laag of hielden geen 
kwalitatief verband met het eindwerk dat was gemaakt.  Broekhuijzen concludeert daarom dat 
het een voorwaarde lijkt voor ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling om vooral formatief te 
beoordelen.  
  Kijkend naar effectieve methoden van formatief toetsen, speelt het vergroten van het 
eigenaarschap de grootste rol bij de ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling, samen met het 
self-assessment. Ook de verheldering van de succescriteria is een essentieel onderdeel. 
Daarnaast kan peer-assessment een rol spelen, hoewel dit niet essentieel is.  
 
3.3. Beoordelingsmodel voor beeldende processen en producten 
Van de Kamp (2012) heeft een beoordelingsmodel voor beeldende processen en producten 
ontwikkeld. Dit model is geschikt voor beoordeling door de docent, zelfevaluaties door 
leerlingen en peer-feedback of peer-assessment. Het instrument wordt voorafgaand aan de 
opdracht aan leerlingen aangereikt, om doelgericht aan verbeteringen van de resultaten 
kunnen werken (van de Kamp, 2012). Met dit beoordelingsinstrument kunnen vijf criteria 
voor beeldende producten worden beoordeeld en vijf criteria voor beeldende processen. Deze 
zijn af te lezen in het model op Afbeelding 4. Afbeelding 5 laat de bijbehorende een rubrics 
zien, die alle beoordelingscriteria op alle competentieniveaus omschrijft (Van de Kamp, 
2012).  
  Gezien de beoordelingscriteria van tevoren kenbaar worden gemaakt, is verhelderen 
van succescriteria hier aanwezig. Het beoordelingsmodel leent zich daarnaast voor self-
assessment, peer assessment en geeft feedback bij een uiteindelijk summatieve beoordeling. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van rubrics.  
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Afbeelding 4  

 
 

 

 

© M.T.van de Kamp, 2010 

 

Beoordelingsprocedure voor de beoordeling van beeldend werk: 
Naam leerling:                                                                    klas:              docent:  

Het werk wordt door minimaal 2 beoordelaars onafhankelijk van elkaar beoordeeld volgens onderstaande procedure:  

FASE 1: GLOBALE EVALUATIE. In de eerste fase bekijkt elke beoordelaar het product en proces (logboek) van alle 

leerlingen globaal - een eerste evaluatie op basis van een schaal van 1 tot en met 5 wordt gegeven 

FASE 2: PROCESBEOORDELING In de tweede fase verdiept men zich aan de hand van de procesbeschrijving in het 

portfolio (concept/inhoudelijk onderzoek/betekenis en beeldend onderzoek) en geeft een beoordeling op een schaal 

van 1 tot en met 5 volgens de procescriteria 

Beoordelingscriteria beeldende processen: I II III IV 

1. Vaardigheid in divergent denken (fluency, originality, flexibility, synthesis, 

elaboration) en problem finding 

    

2. Vaardigheid in problem solving (evaluatie en selectie)     

3. Kritische reflectie (onafhankelijk denken en onderzoeksvaardigheden, 

zelfevaluatie, monitoring/bijsturing van het eigen proces: onderzoek naar 

concepten en functies en de beschrijvingen daarvan en beeldend 

onderzoek naar vormgeving, materialen, technieken en nieuwe 

combinaties) 

    

4. Doorzettingsvermogen en geconcentreerde aandacht in het proces     

5. Gerichtheid innovatie en vernieuwing (durven experimenteren, durven 

nemen van risico's) in betekenis/functie en/of vorm.  

    

FASE 3: PRODUCTBEOORDELINGIn de derde fase ligt het accent op de beoordeling van het concept en de visualisatie 

daarvan en op de beoordeling van beeldende aspecten, materialen en technieken in relatie en op de beoordeling van 

het beeldend onderzoek (proces) en geeft een beoordeling op een schaal van 1 tot en met 5 volgens de productcriteria 

Beoordelingscriteria beeldende producten: I II III IV 

6. Conceptuele kwaliteiten (inhoudelijk onderzoek en ontwikkeling van 

betekenis) 

    

7. Visualisatie van het concept (relatie tussen vorm en inhoud)     

8. Formele beeldende kwaliteiten van het werk (beeldende aspecten)     

9. Innovatieve aspecten 

(conceptueel/metaforisch/beeldend/materiaal/technisch) 

    

10. Referentiekader (inhoud, vorm & functie hebben een relatie met 

professionele referentiekaders: professionele kunst & vormgeving, 

kunsttheorie, actualiteit of kunst- en cultuurgeschiedenis) 

    

FASE 4: EINDEVALUATIE In de vierde fase vindt de eindevaluatie plaats met verwerking en terugkoppeling van gegevens 

uit de vorige 3 fasen 

TOTAALBEOORDELING: 
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Afbeelding 5 
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3.4. Portfolio assessment  
Lindström (2004) beschrijft een beoordelingsinstrument op basis van een portfolio. 
Dit portfolio is veelomvattend. Zo bestaat het uit geproduceerde werken als voorstudies, 
ontwerpen en eindwerken, maar ook reflectieve logboeken, beoordelingen door klasgenoten 
en de docent en een opname van een interview met de leerling. Het beoordelen van het 
portfolio verloopt middels zeven criteria, opgedeeld in het creatief proces en creatief product. 
Lindström (2004) ontwierp voor de proces en productbeoordeling een rubric, te zien op 
Afbeelding 6. Per criterium kan worden gekozen tussen vier verschillende 
competentieniveaus, lopend van beginner tot expert. Per competentieniveau wordt een plus, 
gemiddeld of een min worden gegeven en er wordt afgesloten met een algemene beoordeling. 
(Lindström, 2004). 
  Het ontwikkelen van zelfreflectie en eigenaarschap neemt een grote plaats in bij het 
portfolio assessment. Ook de leerlingen als hulp- en leerbronnen voor elkaar komen naar 
voren middels peer-assessment. Vraaggesprekken die op video opgenomen zijn lijken overeen 
te komen met het stellen van effectieve vragen door de docent. Ook wordt er gebruik gemaakt 
van rubrics, die in samenhang met een beoordelingsformulier de succescriteria verhelderen. 
Ten slotte is het feedback geven bij een summatieve beoordeling hier relevant.    
 
Afbeelding 6 
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3.5. Visuele rubrics  
Kortland en Maarleveld (2014) ontwikkelden twee visuele rubrics, die minder talig en minder 
ardbeidsintensief voor de docent zouden zijn. Zij bouwden onder andere voort op de proces- 
en productcriteria van Lindström en Van de Kamp. Er zijn twee visuele rubrics gemaakt: een 
voor het beeldend proces (Afbeelding 7) en een voor het beeldend product (Afbeelding 8). Ze 
worden beide gecompleteerd met een tekstuele rubric. Alle criteria komen hierin naar voren 
en ieder criterium kan op een schaal van een tot vier worden beoordeeld, zoals bijvoorbeeld te 
zien is op Afbeelding 9, die een deel van de rubric voor het beeldend proces toont.  
  De rubric voor het werkproces helpt leerlingen te reflecteren op waar ze nu staan in 
het proces en wat zij de volgende les van plan zijn. Het formulier kan aan het eind van elke 
les worden ingevuld, maar dient sowieso een aantal keer tijdens het proces te worden 
ingevuld. Kortland en Maarleveld (2014) beschrijven dat deze formulieren, ingevuld door 
leerling, docent en eventueel een medeleerling, kunnen worden gebruikt bij een 
tussenevaluatie. De rubric voor het creatief product wordt aan het eind van de opdracht 
ingevuld door zowel de leerling als de docent. Deze formulieren worden samen met de 
procesreflecties gebruikt om tot een eindoordeel te komen. Ze kunnen echter niet als 
standaard formule worden gebruikt om het formulier om te zetten in een cijfer.  
  De effectieve methoden van formatief assessment die hier naar voren komen zijn het 
gebruik van rubrics en daarmee ook het delen van de succescriteria. Daarnaast zijn de visuele 
rubrics geschikt voor self-assessment en wordt het eigenaarschap vergroot door de leerlingen 
te laten reflecteren. De formulieren dienen tevens als een leidraad voor feedback door de 
docent en kunnen tevens worden gebruikt als feedback bij een cijfer.  
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Afbeelding 7        Afbeelding 8   

  
 

PROCES Reflectieformulier beeldend werkproces. 

 IDEE/INHOUD 
Hoe is de kwaliteit van je 
idee? 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Je neemt het eerste de beste idee als 
uitgangspunt. Je hebt over dit idee niet 
echt  nagedacht maar gaat  het meteen  
uitvoeren. Het idee is voor de hand 
liggend /cliché.  

 

Je hebt meerdere ideeën, Maar de 
ideeën die je hebt staan los van elkaar. 
In je werk laat je zien dat je over de 
inhoud hebt nagedacht hebt maar dit is 
nog niet zo  diepgaand. Het is nog niet 
goed in je werk terug te zien wat je wilt 
uitdrukken. 

Je hebt veel verschillende ideeën en 
hebt deze doordacht en enigszins 
uitgewerkt. In je werk is zichtbaar welk 
idee je wilt uitdrukken. 

 

Je hebt veel goed doordachte ideeën en 
je hebt deze ideeën onderzocht en 
uitgewerkt. Je ideeën hebben een 
inhoudelijk verband met elkaar. In je 
werk is goed zichtbaar welk idee je wilt 
uitdrukken.  
. 

 

 
ONDERZOEK 
Heb je het thema 
onderzocht en je verdiept in 
het onderwerp? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Je hebt geen onderzoek gedaan. Je hebt 
snel voor een oplossing gekozen. 
zonder de mogelijkheden te 
bestuderen. 

 

Je hebt onderzoek gedaan. Maar in je 
collectie werk en/of je eindwerk zijn de 
resultaten van je onderzoek  niet goed 
te zien. Je kan je keuzes niet goed 
toelichten. 
 

Je hebt ruim onderzoek gedaan. De 
resultaten hiervan zijn  zichtbaar in je 
collectie werk en/ of je eindwerk maar 
die hadden nog beter ingezet kunnen 
worden. Je kan je keuzes toelichten.  

 

Je hebt veel onderzocht en je verdiept 
in je onderwerp. Je kunt goed uitleggen 
wat en hoe je onderzocht hebt. Je 
maakt een bewuste keus voor wat je 
van je onderzoek gebruikt voor je 
eindwerkstuk. Je maakt je onderzoek en 
keuzes goed zichtbaar in je collectie. 

 
EXPERIMENT 
Heb je veel 
geëxperimenteerd/ 
uitgeprobeerd? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Je hebt geen nieuwe dingen 
geprobeerd en werkt zoals je wel vaker 
hebt gedaan. Je kijkt niet naar nieuwe 
mogelijkheden. 

 

Af en toe experimenteer je, maar dit is 
vooral op advies van de docent. 
Je ziet af en toe dat experimenten je 
meer mogelijkheden bieden. 

Je experimenteert om op nieuwe 
ideeën /oplossingen te komen. Je 
gebruikt nieuwe materialen, technieken 
of manieren van werken maar kan dit 
nog meer inzetten voor je eindwerk. je 
speelt soms nog op safe. 

Je hebt veel geëxperimenteerd. Je 
gebruikt nieuwe materialen, technieken 
manieren van werken of nieuwe 
toepassingen. Je gebruikt je ervaringen 
in het werkproces en het eindwerk. Je 
durft hierin risico’s te nemen. 

 

 

© Oskar Maarleveld 2013 

 
 
 
 
 

© Oskar Maarleveld 2013 

Afbeelding 9 
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4. Conclusie 
 
In dit onderzoek is beschreven wat het verschil is tussen formatief en summatief assessment. 
Het verschil zit voornamelijk in de toetsfunctie: summatief assessment wordt concluderend 
gebruikt, terwijl formatief assessment wordt gebruikt om informatie te verkrijgen om 
leerlingen uiteindelijk een stap verder te kunnen helpen in hun leerproces. Daarbij steunt 
formatief assessment op vijf kernstrategieën, waarbij drie actoren worden afgezet tegen de 
drie feedbackmomenten feed-up, feedback en feed-forward. Deze vijf strategieën blijken 
effectief te zijn voor het leerproces en daarnaast zijn rubrics, reflectieve lessen en het 
formatief inzetten van summatieve lessen effectief. Een kanttekening hierbij is dat de juiste 
leercultuur benodigd is. 
  Wanneer docenten een beoordeling willen geven voor het beeldend werk en proces 
krijgen zij veel vrijheid in de onderbouw. Ze baseren zich daarbij op de kerndoelen, maar 
hebben behoefte aan meer richting. Voor de beoordeling in de bovenbouw die onderdeel zijn 
van het schoolexamen is ook veel vrijheid. Een eis die hierbij gesteld wordt is echter dat de 
beoordelingen summatief van aard zijn en er slechts enkele beoordelingen worden gegeven. 
Bij het CPE moet gebruik worden gemaakt van een vast format en bijbehorend 
beoordelingsschema. Het CPE is een summatieve beoordelingsmoment aan het einde van de 
schoolcarriere. Wanneer docenten de beoordeling in dienst willen stellen van het leerproces, 
lijkt hier de meeste ruimte voor te zijn in de onderbouw, of voorafgaand aan een summatieve 
beoordeling in de bovenbouw.   
  In dit onderzoek zijn vijf beoordelingsinstrumenten onderzocht die een bijdrage 
kunnen leveren aan het beoordelen dat een bijdrage levert aan het leerproces van de leerling.  
Daarbij werd gekeken naar welke onderdelen of methoden van formatief effectief bleken te 
zijn en in hoeverre deze terugkwamen in de beoordelingsinstrumenten. 
  Vrijwel alle beoordelingsinstrumenten blijken het eigenaarschap te vergroten door 
zelfreflectie te stimuleren, bijvoorbeeld met self-assessment. Ook komt het delen van 
succescriteria in vrijwel ieder beoordelingsinstrument naar boven. Van de Kamp (2012), 
Lindstrom en Kortland en Marleveld (2014) maken daarbij ook gebruik van rubrics. Het VFM 
schrijft ook rubrics voor, maar deze dienen nog door de docent zelf te worden ontwikkeld. 
Peer-assessment speelt een rol bij alle beoordelingsinstrumenten, maar komt niet duidelijk 
naar voren bij de Visuele Rubrics van Kortland en Maarleveld. Feedback door de docent 
neemt een duidelijke plaats in bij het VFM, het model van Van de Kamp, de Visuele Rubrics 
en het Portfolio Assessment.  
 
Aanbevelingen 
Dit onderzoek heeft een aantal beoordelingsinstrumenten onderzocht die in de 
wetenschappelijke literatuur zijn beschreven. Deze lijst is niet eindig. Er zullen meer 
beoordelingsinstrumenten voor het beeldende vak zijn die toepasbaar zijn voor het vmbo-gl/tl. 
Zo biedt de methode ‘Kunst is Blauw’ van Peter Schipper ook een reflectiemodel en de recent 
uitgebrachte Belgische methode ‘In Beeld’ ook een beoordelingsmodel, maar hierover is in de 
wetenschappelijke literatuur (nog) niet geschreven.  
  Daarnaast is het onderzoek relevant voor de huidige kerndoelen en exameneenheden. 
Met het programma Curriculum.nu worden momenteel de kerndoelen onder de loep genomen 
en verbeterd. In 2021 zullen ook de exameneenheden worden aangepast. Het is mogelijk dat 
dit zijn uitwerking heeft op hoe het eindexamen is vormgegeven en dat daarmee uiteindelijk 
de behoefte ontstaat aan andere beoordelingsmodellen.  
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