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1. Om een praktisch uitvoerbare onderwijsinnovatie zoals het model voor 

classroom formative assessment te ontwikkelen is het nodig dat 

onderzoekers met leerkrachten samenwerken (hoofdstuk 2).   

2. Intensieve begeleiding in de klas leidt er niet automatisch toe dat 

basisschoolleerkrachten het in dit proefschrift onderzochte model voor 

classroom formative assessment zelfstandig tijdens rekenlessen kunnen 

toepassen (hoofdstuk 3).  

3. Voor veel basisschoolleerkrachten is het afstemmen van feedback op 

basis van verzamelde informatie tijdens de assessment een groot 

struikelblok bij het uitvoeren van classroom formative assessment 

(hoofdstuk 3).   

4. Er is meer nodig dan het simpelweg doorlopen van de stappen van het 

model voor classroom formative assessment om tot verbeterde 

rekenprestaties bij basisschoolleerlingen te komen (hoofdstuk 4). 

5. De frequentie waarmee basisschoolleerkrachten tijdens hun rekenlessen 

classroom formative assessment uitvoeren wordt nauwelijks bepaald door 

hun kennis van rekenfouten en leerlijnen (hoofdstuk 5). 

6. Veel basisschoolleerkrachten zijn zo gewend geraakt dat hen 

voorgeschreven wordt hoe les te geven dat ze geen onderwijskundige 

keuzes meer durven te maken op basis van eigen observaties.  

7. You do not fatten a pig by weighing it. 

8. Van een basisschoolleerkracht verlangen dat hij effectieve classroom 

formative assessment in het rekenonderwijs toepast, is als verwachten van 

een tienkamper dat hij een wereldrecord op de 100 meter sprint loopt. 


