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Programma (50 min)

1. Voorbeeld van concept check

2. Meer voorbeelden

3. Achtergrond concept checks en fast feedback

4. Tips

5. Begrip opbouwen door een serie concept 
checks

6. Zelf doen!

7. Overzicht beschikbaar materiaal



David Ausubel (1968) over voorkennis:

The most important single factor 

influencing learning is what the learner 

already knows. Ascertain this and teach 

him/her accordingly.



Voorbeeld: 
Stel dat we door een magische 
bril de lucht kunnen zien, teken 
de lucht



Vervolgvraag:
Een beetje lucht wordt uit
de fles gezogen, teken de 
lucht die in de fles
achterblijft

Beantwoord via website 
whiteboard.fi
Roomcode: x835p
Link ook in de chat



Resultaten



Natuurkunde: krachten op een geworpen steen
→kies een format dat zoveel mogelijk info geeft

Dit is een typisch 
antwoord van een 
2e jaars student 
natuurkunde……

Zie ook dit NVOX-artikel en dit 
NVOX-artikel over misconcepten 
bij dit onderwerp

https://drive.google.com/file/d/17Q23yY_H2wCBHd9EzZV5A0xL6Q2TY1zA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kcFMaZ8ohJtF0QJhM35853ZOxizHrRdQ/view?usp=sharing
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“Be very, very careful what 
you put into that head, 
because you will never, ever 
get it out.”

Thomas Cardinal Wolsey (1471-1530)



Concept check: verschillende typen 
bindingen

Als water kookt, ontstaan er bubbels. Waar 
bestaan die bubbels uit?

a. Lucht

b. Gasvormig water

c. Warmte

d. Waterstofgas en zuurstofgas



Concept check: verschillende typen 
bindingen

6VWO, 19 leerlingen

Als water kookt, ontstaan er bubbels. Waar
bestaan die bubbels uit?

a. Lucht 3

b. Gasvormig water 8

c. Warmte 0

d. Waterstofgas en zuurstofgas 8



Concept check: verschillende typen 
bindingen
6VWO, 19 leerlingen

Als water kookt, welke bindingen worden dan verbroken?

a. De bindingen in de watermoleculen 2

b. De bindingen tussen de watermoleculen 13

c. De bindingen in en tussen de 
watermoleculen 2

d. Er worden geen bindingen verbroken 1



Waarom concept checks?

• Leren is constructie 🡪 gaat vaak fout

• Monitoren en bijsturen is nodig

• Leren is te volgen voor 
docent én leerling

Interactie Formatieve 
evaluatie



Ontwikkeling concept checks en 
fast feedback Op zoek naar werkvormen die:

• Leerlingen activeren

• De docent snel inzicht 
geven in het begrip van de 
leerlingen

De uitdaging:

• Eenvoudig in te passen in 
het huidige lesprogramma

• Minimale belasting voor de 
docent

KLEINE VERANDERING, GROOT EFFECT



Fasen in formatieve evaluatie

Voor dit boekje, klik hier

https://www.slo.nl/@12540/formatieve-evaluatie-0/
https://www.slo.nl/@12540/formatieve-evaluatie-0/


Diagnose en fast feedback, hoe 
werkt dat?

• Vragen met snelle formats, gericht op duidelijk 

leerdoel of bekend begripsprobleem

• Alle leerlingen antwoorden

• Antwoorden inventariseren door rondlopen of via 

Socrative of Kahoot of whiteboards

• Reageren met feedback



Fast feedback: concept checks in 
snelle formats

• Tekenen/schetsen

• Vragen met korte
antwoorden

• Multiple choice

• Ordenen

• Schetsen

• Modellen bouwen

• Sorteren

• Woordweb

• Invuloefening

• Etc…..

De docent kan eenvoudig en snel de antwoorden 
van alle leerlingen zien:



Concept checks: snelle formats
De docent kan eenvoudig en snel de antwoorden 
van alle leerlingen zien:



Feedback/Remediatie (na diagnose!)
1. Uitleg herhalen op iets andere manier

2. Leerlingen helpen elkaar (peer teaching)

3. Cognitief conflict door experiment of door 
confrontatie met antwoorden van andere leerlingen

4. Oefenen (vaardigheden)

5. Visualisatie, analogie

6. Concept check als start van discussie (bv 
microscopisch beeld van lucht)

7. Als slechts een deel van de klas fout gaat, dan 
differentiëren. Bijv. deel van de klas krijgt extra uitleg 
terwijl de rest aan het werk wordt gezet.



Concept checks en fast feedback

Weinig 
voorbereidingstijd

Geen nakijkwerk

Met bestaand 
lesmateriaal



Stap voor stap oefenen met diagnose en 
feedback:
kloppend maken reactievergelijkingen

Stap voor stap begrip/vaardigheid opbouwen met 

feedback

Maak de volgende vergelijkingen kloppend:

1. CO(g) + O2(g) → CO2(g)

2. N2O5(g)+H2O(l)→HNO3 (aq)

3. PCl5(l)+H2O(l)→H3PO4(aq)+HCl(aq)

4. CH4(g) +Br2(g)→CBr4(l)+HBr(g)

5. C5H10O2(l)+O2(g)→CO2(g)+H2O(l)

Vaardigheid oefenen



Maak de volgende vergelijkingen kloppend:

CO(g) + O2(g) → CO2(g)

2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)

N2O5(g)+H2O(l)→HNO3 (aq)

N2O5(g)+H2O(l)→2HNO3 (aq)

Vaardigheid oefenen

Stap voor stap oefenen met diagnose en 
feedback:
kloppend maken reactievergelijkingen



Maak de volgende vergelijkingen kloppend:

PCl5(l)+H2O(l)→H3PO4(aq)+HCl(aq)

PCl5(l)+4H2O(l)→H3PO4(aq)+5HCl(aq)

CH4(g) +Br2(g)→CBr4(l)+HBr(g)

CH4(g) +4Br2(g)→CBr4(l)+4HBr(g)

C5H10O2(l)+O2(g)→CO2(g)+H2O(l)

2C5H10O2(l)+15O2(g)→10CO2(g)+10H2O(l)

Vaardigheid

Stap voor stap oefenen met diagnose en 
feedback:
kloppend maken reactievergelijkingen



Stap voor stap oefenen met 
diagnose en feedback

Teken en label de krachten op de steen



A+2B                 C+3D

Wanneer de reactie in evenwicht is, 
wordt de helft van D verwijderd. 
Schets wat vervolgens gebeurt met 
de concentraties van A, B, C, and D.

Format: grafiek

Chemisch evenwicht



A+2B                 C+3D

Wanneer de reactie in 
evenwicht is, wordt de helft van 
D verwijderd. Schets wat 
vervolgens gebeurt met de 
concentraties van A, B, C, and D.

Met dit interactieve model in Excel kan je 
evenwichtsverschuiving ook realtime laten 
zien.

Format: grafiek

Chemisch evenwicht: 
antwoord

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13l9hzWXhIeqVukZiB9V8Ky9QQYZRX4dN/edit?usp=sharing&ouid=103084145838180669585&rtpof=true&sd=true


Voordelen fast feedback

• Het leren is real time te volgen

• Misvattingen worden zichtbaar

→directe remediatie

• Leerling ervaart vooruitgang

→motiveert en geeft vertrouwen



Werkwijze: concept checks met feedback

• Docent legt uit; is het begrepen?

• Korte vraag die door iedereen beantwoord wordt in 
een “snel format”;

• Docent gaat rond, ziet ±10 antwoorden, vraagt soms
korte uitleg;

• Als er veel fouten zijn, leg nog eens uit, of leg elkaar
uit (peer teaching);

• Opnieuw korte vraag voor iedereen ter controle
→ leerlingen zouden beter moeten scoren

• Resultaat: zelfvertrouwen + begrip



Vertrouwen
• Docent is echt geïnteresseerd in antwoorden 

van leerlingen en het achterliggend 
denkproces.

• Docent wil alle leerlingen verder helpen.

• Formatieve evaluatie … gaat niet om 
cijfergeving. 

• De docent beoordeelt niet tijdens het 
leerproces



Concept checks en fast feedback 
inzetten voor:

• Begrip meten, voorkennis meten;

• Begrip opbouwen (stap voor stap met 
feedback);

• Vaardigheden inslijpen;

• Klassikaal controlemoment;

• Uitleggen aan elkaar (peer teaching);

• Trigger voor leerlingdiscussie.



Zelf aan de slag!
Maak twee concept checks voor een onderwerp van een les van 
volgende week. Een vraag om voorkennis te testen en een vraag 
die je na een interventie kunt gebruiken.

– Ga na welke leerproblemen je verwacht.

– Bedenk opdrachten die deze leerproblemen aan het licht 
brengen. 

– Kies het format zo dat je direct van alle leerlingen het 
antwoord ziet

– De werkvorm is activerend voor alle leerlingen.

– Bedenk een interventie bij de fouten die je verwacht.

– Na de interventie scoren de leerlingen beter op de tweede 
check





Ondersteunend materiaal

• In deze map vind je concept checks, de 
powerpoint en aanvullende informatie

• Het SLO heeft een boekje over het gebruik van 
concept checks gemaakt

• In de slides hieronder zijn ook nog 
voorbeelden van concept checks te vinden

• Voor vragen:
– Ed van den Berg e.berg@vu.nl

– Marjolein Wal e.m.wal@vu.nl

https://drive.google.com/drive/folders/1r1ODPhdq-dC_LvjCR-Fc3NjW8jw2HPDo?usp=sharing
https://www.slo.nl/@12540/formatieve-evaluatie-0/
mailto:e.berg@vu.nl
mailto:e.m.wal@vu.nl


Voorbeeldvragen



Scheikunde: Suiker wordt toegevoegd aan 
water, hoe ziet dat er microscopisch uit?



Kloppend maken

Maak de volgende vergelijkingen kloppend:

CO(g) + O2(g) → CO2(g)

2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)

N2O5(g)+H2O(l)→HNO3 (aq)

N2O5(g)+H2O(l)→2HNO3 (aq)

Vaardigheid oefenen



Teken en label de krachten op een 
steen in rust op een horizontal 
oppervlak.



Correcte en “alternatieve” 
antwoorden

Correct
Veel voorkomend 
fout antwoord



Leerlingvoorbeeld
Black: student

Red: teacher



Concept cartoons:
De sneeuwman



“Mr. Osborne, 
may I be 
excused? My 
brain is full.”



Hebben ze de uitleg begrepen?

Een natte schotel op de 
aanrecht is uiteindelijk 
droog. Wat is er met het 
water gebeurd?

A. Het is in de schotel gegaan.
B. Het is opgedroogd en bestaat niet meer.
C. Het is veranderd in zuurstof en waterstof in de lucht.
D.Het is de lucht in gegaan als kleine stukjes water. 



Welke wet van 
Newton kan het 
verschijnsel op de 
foto het best 
verklaren?

A. 1ste Wet Traagheid

B. 2de wet  Σ F=m.a

C. 3de wet Actie = - reactie

Volgende vraag: wat is er precies gebeurd?

Natuurkunde: meerkeuze format



Concept check over breking

Opdracht: Schets

de gang van de 

lichtstralen van de 

romp van de man 

(geel) naar het oog

oog



Concept check over breking

Opdracht: Schets

de gang van de 

lichtstralen van de 

romp van de man 

(geel) naar het oog

oog



Mechanica

De bom wordt 
losgelaten (valt) 
uit het vliegtuig. 
Schets de 
correcte baan van 
de bom.

N.B. De bom heeft 
geen eigen motor, is 
geen raket.



Sterk-zwak zuur

1. Wat kun je zeggen van de [H+] van een 0,1 
mol/L waterstofchlorideoplossing en een 0,1 
mol/L azijnzuuroplossing? 

A. De [H+] in de waterstofchlorideoplossing is 
kleiner dan de [H+] in de azijnzuuroplossing.

B. De [H+] van beide oplossingen is gelijk.

C. De [H+] in de waterstofchlorideoplossing is 
groter dan de [H+] in de azijnzuuroplossing.



Sterk-zwak zuur (2)

2. We bepalen de [H+] met een pH meter. Bedenk 
dat een grotere [H+] een kleinere waarde van de pH 
oplevert. We meten de pH van een 0,1 mol/L 
waterstofchlorideoplossing en een 0,1 mol/L 
azijnzuuroplossing. Wat zal het resultaat zijn?
• De pH van de waterstofchlorideoplossing is 

kleiner dan die van de azijnzuuroplossing.
• De pH van de waterstofchlorideoplossing is gelijk

aan de pH van de azijnzuuroplossing.
• De pH van de waterstofchlorideoplossing is 

groter dan de pH van de azijnzuuroplossing.



Label 
plaatjes

met 
sterk
zuur

met S
en

zwak
zuur

met Z


