
TRANSPARANT EVALUEREN
ELS VAN EMELEN - ELKE MAESEN 



DIDACTISCHE HANDVATEN

Fundamenteel leren van wiskunde

Een proces van abstraheren, modelleren en probleemoplossen

Feeling krijgen voor wiskundige basisprincipes



EVALUEREN

Opgave

Ik heb voor de verjaardag van mijn zus een foto gemonteerd op de
computer. Ik druk de foto af op A4 (21 cm bij 30 cm). In het kopiecenter
wordt de foto vergroot tot A3 (dubbel van A4). Welke afmetingen moet
het kader minimaal hebben als ik nog een passe-partout wil gebruiken
met een rand van 5 cm?



I S  EVALUEREN SUBJECTIEF?



TRANSPARANT EVALUEREN

E EN TOETS IS EEN METING DIE NAGAAT

WAT JE AL KAN EN WAT JE NOG TE LEREN HEBT

EEN PLAN

1. Geef feed-up tijdens het leerproces

2. Los de opgave zelf op

3. Stel een correctiesleutel op

4. Verbeter en stel je correctiesleutel bij

5. Geef een betekenisvol cijfer,  feedback en feed forward







FEEDBACK EN FEED FORWARD

� - 2 geen functionele tekening

� - 5 inzichtsfout

3/10

� Een realistische schets helpt om 
de opgave beter te begrijpen



FEEDBACK EN FEED FORWARD

� - 5 inzichtsfout

� - 5 inzichtsfout

0/10

� Het ‘dubbel’ zichtbaar maken op 
je schets helpt om de opgave 
beter te begrijpen



FEEDBACK EN FEED FORWARD

� - 2 wiskundetaal

� + 1 realiteitszin

9/10

� Een overzichtelijke redenering 
helpt om snel te begrijpen



FOUTENANALYSE

OORZAKEN FOUTEN

� algemene heuristiek

� kernproblematiek

� specifieke heuristiek

� domeinspecifieke kennis

�Classificeren ≠ doel 

= hulpmiddel om leerproces op zinvolle manier bij te sturen











FOUTENANALYSE IN DE PE IL INGSPROEVEN

A FRONDEN , BENADEREN EN SCHATTEN



FOUTENANALYSE IN DE PE IL INGSPROEVEN

PROCENT BEREKENEN



CECI N’EST PAS UN PROBLÈME

� Transparant evalueren is onderdeel uit van ons onderzoek ‘Ceci n’est pas un
problème’

� We vertalen de didactische kaders voor probleemoplossend denken.

� Didactisch kader ‘google’: wiskunde_leren_ondersteunen.pdf

� Overzicht over het hele project:

Publicatie in januari 2018

Leren problemen oplossen, Elke Maesen, Els Van Emelen, Uitgeverij Lannoo Campus


