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Er heeft een tijd bestaan waarin onderwijs slechts één doel had: het overdragen van kennis. In die tijd was 
evalueren relatief eenvoudig: men moest enkel nagaan of de leerlingen en studenten de kennis verworven hadden. 
 
Tegenwoordig is de visie op onderwijs grondig veranderd. De basiskennis wordt nog bijgebracht, maar daarnaast 
worden er ook vaardigheden bijgebracht dit de leerlingen en studenten moeten helpen om te overleven in het 
informatietijdperk. Het is immers even belangrijk - zoniet belangrijker - geworden om niet alleen kennis te bezitten, 
maar ook te weten waar je de benodigde kennis kunt vinden en hoe je die kritisch moet beoordelen.  Iedereen zal 
in deze snel evoluerende kennismaatschappij zijn hele leven lang moeten leren. Dat houdt in dat zelfstandig en 
probleemoplossend leren noodzakelijke vaardigheden zijn geworden. 
 
Door deze evolutie moet men in het onderwijs op een andere manier dan vroeger de leerlingen en studenten 
evalueren. Niet alleen de leeropbrengst moet bekeken worden, maar ook het individuele leerproces. Nog anders 
gezegd: in het onderwijs is men geëvolueerd van een louter kwantitatieve naar een kwalitatieve evaluatie. De 
evaluatie is niet langer enkel gericht op het geven van punten maar ook op het opsporen van de sterke en zwakke 
punten in het leerproces van de leerling of student.  
 
Uit de geschetste evolutie blijkt dat de leerkracht niet enkel meer de instructor is, maar ook de mediator. De leerling 
is niet langer alleen de receptor, maar wordt meer en meer de verantwoordelijke voor het eigen leren. 
 
Het boek Anders evalueren. Assessment in de onderwijspraktijk biedt een praktische leidraad om de evaluatie aan 
te passen aan deze gewijzigde onderwijsvisie. Het gaat dan ook niet over het opstellen van goede toetsen. Het 
geeft wel een antwoord op de vraag hoe men de klassieke toetsen kan aanvullen met methodes die ook de 
kwaliteit van het (zelfstandig) leerproces nagaan. Dit houdt in dat men ook kijkt naar de metacognitieve, sociale en 
dynamisch affectieve vaardigheden van de leerlingen en studenten. 
 
In het eerste deel tonen de auteurs hoe men in vier stappen kan komen tot een gepaste evaluatiemethode. Hierbij 
staan de volgende vragen centraal: 
 

• wat ga je evalueren?  

• waarom ga je het evalueren?  

• wie gaat het evalueren?  

• hoe gaat de evaluatie verlopen? 
 
Aan de hand van concrete voorbeelden en werkschema's geven de auteurs aan op welke manier(en) men een 
antwoord op de verschillende vragen kan vinden. 
 
In het tweede deel worden verschillende soorten van assessment uitgelegd. Aan bod komen: 
 

• vaardigheidsassessment  

• overall assessment  

• authentiek assessment  

• portfolio  

• self-assessment  

• peer-assessment  

• co-assessment 
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Met concrete uitleg en praktische werkschema's krijgt men opnieuw een goed idee van de eigenheid van de ver-
schillende vormen en hun voor- en nadelen. 
 
Het derde deel gaat over het geven van feedback. Er is niet alleen aandacht voor het geven van mondelinge feed-
back tijdens het werken en het geven van punten achteraf, maar ook over het rapporteren aan de ouders. De 
auteurs reiken concrete voorbeelden aan van rapportagemogelijkheden en gaan dieper in op het evalueren zonder 
punten. 
 
In een laatste deeltje geeft men aan hoe men kan vermijden dat assessment de werkdruk voor de leerkracht 
verhoogt. 
 
Dit boek is duidelijk een "werk"- en "doe"-boek voor de leerkrachten uit het basis-, secundair en voortgezet onder-
wijs. De nadruk ligt op de praktijk: geen uitgebreide theoretische beschouwingen maar praktische en concrete tips 
en werkschema's aangevuld met duidelijke voorbeelden. Bij het boek hoort een website waar men de gebruikte 
formulieren en instrumenten kan downloaden. 
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