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EXITKAARTEN 
	

Miek Scheffers-Sap 

WAT HEBBEN ZE GELEERD, IELK KWARTJE IS GEVALLEN? 

Bereiken leerlingen de leerdoelen die de docent gesteld heeft? Veel informatie voor 
het inrichten van de volgende les kan verzameld worden met behulp van exitkaarten. 
Wiskundedocenten die deelnamen aan de cursus 'Aandacht voor excellentie in de 
betavakken' aan de TU Eindhoven, hebben kennisgemaakt met de exitkaart en deze 
toegepast in hun onderwus. 

Docenten maken veel gebruik van formatieve toetsing: 
vragen stellen in de les, een klassengesprek aangaan, 
diagnostische toetsen gebruiken, gerichte mondelinge/ 
schriftelijke feedback aan leerlingen geven, etcetera. 
Sunnnnatieve toetsen leveren altijd een cijfer op; formatieve 
toetsen niet. In tegenstelling tot het leerresultaat achteraf 
toetsen (summatief), worden bij formatief toetsen de 
leerresultaten tijdens het leerproces verzameld. Ze dienen 
immers niet om leerlingen te beoordelen, maar geven de 
docenten en leerlingen informatie met behulp waarvan ze 
het leerproces goed op de behoeften kunnen afstemmen. 
Of zoals Carol Ann Tomlinson111  het uitdrukt: 'Fornnatieve 
toetsing helpt leerlingen groeien, meer dan het catalogi-
seren van hun fouten'. 

Exitkaarten 
Een exitkaart (Engels: exit card, exit slip, one minute 
paper)121131  kan ook gebruikt worden als instrument voor 
formatieve toetsing.[41  Een leuk voorbeeld van het gebruik 
door Marie Barci tijdens haar wiskundelessen staat op 
Teaching ChannelP De exitkaart heeft vaak de vorm van 
een kleine papieren kaart met vragen, zie figuur 1. De 
leerlingen krijgen de kaart kort voor het einde van de 
les, beantwoorden de 
vragen op de kaart 
en leveren hem in bij 
het verlaten van het 
lokaal. Belangrijk 
is dat het invullen 
van de kaart niet meer dan een poor minuten in beslag 
neemt. De docent evalueert aan de hand van ingeleverde 
exitkaarten. Zoals Thijs, een van de deelnemers aan de 
cursus[6] aangeeft: 	ziet iets van elke leerling. Met een 
klassengesprek krijg ik niet zoveel informatie boven tafel. 
Met de uitkomsten richtte ik nnijn volgende les weer in.' 
Een andere mogelijkheid is het gebruiken van meerdere 
kaarten die in niveau verschillen. Thijs: 'Doordat ik 
verschillende niveaus vragen gebruikte bij de kaarten, 
hadden alle leerlingen het gevoel dat ze de leerdoelen 
snapten. Zo schepte het voor de zwakkere leerlingen 
vertrouwen en konden de betere leerlingen laten zien 

Exit card 	Naam: 	  

Hoe moot je de grafiek van f (x) = x2  verschuiven om de grafiek van 9(0) = (x — 2)2  + 4 te 
krijgen? 

Hoe moet je de grafiek van h(x) = —2x2  verschuiven om de grafiek van k(x) = —2(x + 1)2  — 4 to 
krijgen? 

Hoe moot je de grafiek van p (x) = 6x2  verschuiven om de grafiek van q(x) = 6(x — 4)2  — 2 te 
krijgen? 

figuur 1 Exitkaart met conceptvragen 

wat ze echt in hun mars hadden'. Volgens Ellen geeft het 
gebruik van de kaarten goede extra informatie naast je 
eigen inzichten. Maaike en Thijs benadrukken dat je in 
heel korte tijd een goed overzicht krijgt van het niveau 
van de leerlingen, dat je meteen merkt welk kwartje 
wel of niet gevallen is. De informatie die de exitkaarten 
opleverden, is voor hen een handvat om de volgende les in 
te richten, eventueel om te differentieren. Thijs merkt op: 
'Ik merk, nu ik ze vaker gebruik, dat ik zed groei in het 
toepassen van het juiste niveau en de moedijkheidsgraad 

en de benodigde tijd 
beter inschat.' 

Leerlingen 
Oak voor de leerlingen 
wordt het helder waar 

ze op dat moment staan. Leerlingen gaven volgens de 
docenten aan dat ze het fijn vonden werken, omdat ze 
nu eigenlijk meteen wisten of ze iets goed begrepen. 
Sommige leerlingen zagen de opdracht met de exitkaarten 
ook als een soort samenvatting van de behandelde 
leerstof. Maaike werd door een leerling verrast met de 
vraag 'nnag ik de exitkaart al maken, ik denk dat ik al 
weet waar de exitkaart over zal gaan'. Ook blijkt dat de 
leerlingen geconcentreerd aan het werk blijven. 'Weet je 
wat ook zo fijn is van de exitkaarten, de leerlingen zijn tot 
het laatste moment in de les bezig en pakken niet al ruim 
voor tijd hun tas in.' 

I lOOK VOOR DE LEERLINGEN WORN HET I 
I  HELDER \NAAR ZE OP DAT MOMENT STAAN'  I 
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3-2-1 kaart 
Naam: 

Noteer. 
3 dingen die je vandaag geleerd hebt 

2 dingen waarover je meer wilt leren 

1 vraag die je nog hebt 

EXIT 
CARD 

Documenteren 

Evaluatie 
instructie 

LES AFSLUITING 

HOOFOSTUK 4 LINEAIRE MODELLEN — HAVO4 

Tussen  s  en  A  bestaat een lineair verband. Voor  s =  15 is  A =  300 en 
voor s = 21 is  A =  750. Opdracht is het vinden van de formule voor 
A. 

Geeft stap 1 en stap 4 in het opstellen van de formule voor A. 
1. 

4. 

Naam: 

figuur 2 Exttkaart met conceptvraag 

In de klas 
Uiteraard hoeft de exitkaart niet op papier. Als de school 
het gebruik van mobiele telefoons, iPads of andere 
tablets toestaat kunnen deze ingezet worden voor 
digitate hulpmiddelen zoals Socrative of Kahoot, Google 
Formulieren of polleverywhere?) Of leerlingen sturen een 
tweet, zetten een blog op of gebruiken Pinterest (een 
sociale netwerksite die fungeert als prikbord).[81  
ions (docent natuurkunde) heeft via Socrative zes 
zeven meerkeuzevragen ingezet aan het einde van een 
les, waarbij de leerlingen via hun telefoon de antwoorden 
gaven. Belangrijk is wel dat de leerlingen weten wat het 
doel van de exitkaarten is. Vertel hen dat je wilt weten 
hoe goed ze begrijpen wat is uitgelegd, of dat je de 
problemen wilt achterhalen die er (nog) zijn, zodat je ze 
verder kunt helpen. 

Be vragen op de exitkaart 
De vragen of opdrachten kunnen ingaan op de concepten 
van een les, of een zelfanalyse van de leerling zijn op 
het eigen leerproces, zie figuur 3. Voor de docent is het 
belangrijk voor zichzelf de leerdoelen scherp te hebben 
geformuleerd om zo tot goede vragen voor de exitkaart te 
komen. Thijs vertelt: 'Ik ben begonnen met de leerdoelen 
ook in de studiewijzers voor de leerlingen te formuleren, 
dit helpt dan ook om ze beter zichtbaar te maken in 
de exitkaarten Maaike is het met hem eens; zij heeft 
gemerkt dat zij die leerdoelen ook zelf heel scherp voor 
de geest moet hebben, maar dat het haar ook helpt 
nog bewuster keuzes te maken in de opgaven die zij 
leerlingen laat maken. Vragen die ook wel in summatieve 
toetsen worden toegepast, zoals meerkeuzevragen, meer-
antwoordenvragen, goed/fout-oneens/eens-ja/nee vragen, 
ordeningsvragen, matchingsvragen of open opgaven 
kunnen gebruikt worden bij de exitkaarten. 
In dit artikel zijn een paar voorbeelden van exitkaarten 
met conceptvragen voor wiskunde opgenomen 
(figuur 1 en 2). 

Andere typen vragen worden gebruikt om een indruk te 
krijgen van het leerproces van de leerlingen 
(figuur 3 en 4). 
Volgens Fisher en Frey[91  zijn er drie typen vragen 
(figuur 4) te onderscheiden: 
— vragen die het leren documenteren; 
— vragen die het leerproces benadrukken; 
— vragen die de effectiviteit van de instructie evalueren. 
Voor leerlingen is het belangrijk te weten dat er geen 
foute antwoorden op deze vragen zijn. Het 134ijkt wel dat 
wanneer de eerste keer dit type kaart gebruikt wordt, 
de leerlingen er moeite mee hebben, maar volgens de 
docenten wennen ze er aan. 

Tips 
Op de vraag of de inzet van exitkaarten extra/veel werk 
oplevert, geven de docenten aan: 'Het kost wel tijd, maar 
het Levert mij en de leerling zoveel inzicht op waar je mee 
verder kunt."Op zich kost het maken van de kaarten niet 
veel tijd, maar je wilt daarna ook anders aan de slag in 
je lessen. Materialen daarvoor zoeken/maken kost ook 
tijd. Maar ik nnerk ook dat de sfeer in de klas er ook veel 
positiever door wordt en dat is de inspanning waard.' 
Maaike is ook aan de slag gegaan met entreekaarten 
(boardingkaarten) aan het begin van een les. 

figuur 3 Exttkaart t.b.v. leerproces 

•Noteer den ding dat je vandaag geleerd hebt. 
•Leg uit waar je hetgeen je vandaag geleerd hebt in de wereld om je 
heen tegenkomt? 

•Welke verbinding heb je vandaag gemaakt, zodat je zei: "Aha, ik 
snap het!" 

•Omschrijf hoe jij vandaag tot een oplossing bent gekomen. 
•Welke wiskundige termen/bewerkingen begrijp je goed en met 
welke heb je moeite? 

*Welk onderdeel was voor jou vandaag het moeilijkst? 
•lets wat me echt vandaag hielp om het te snappen, was 	 
•lets wat ik nog steeds niet snap, is 	 
•1k wens 	 
•Schrijf een vraag op die je zoo willen stellen of lets waarover je 
meer wilt weten. 

•Wat mu j vandaag het nicest verbaasde 	 
*Welke twee vragen heb je voor de volgende les? 

•Het meest troebele (heldere) deel in 	 is voor mij: 
•Maakte het samenwerken met een partner je werk makkelijker of 
moeilijker? 

•Wat in deze les voor mu j goed (of niet goed) werkt is: .... 

figuur 4 Exttkaart t.b.v. teerproces 
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Als bron voor conceptvragen gebruikten de docenten 
opgaven uit het boek of uit boeken van een andere 
methode. Zo gaf Maaike een opgave minder als huiswerk 
op omdat die juist heel erg geschikt was om te gebruiken 
op de exitkaart. Het aantal keren dat de docenter0 de 
exitkaart hebben ingezet in lessen verschilt. Het varieert 
van elke week door Geertje tot een of twee keer tijdens 
een hoofdstuk zoals Thijs en Ellen. Anderen geven aan 
dat ze gaan voor structureel, maar wel functioneel, 
inzetten. Het moet een middel blijven en geen doel 
worden. Afsluitend geven de docenten het advies 'gewoon 
ermee gaan experimenteren' en 'gewoon doen'. 

Noten 
[1] Valk, T. van der (2014). Excellentie en Differentiatie, 

www.schoolaanzettilluploadsltx_sazcontentl 
Excellentie_en_Differentiatie_-_webversie.pdf 

[2] Stead, D. (2005). A review of the one minute paper, 
Active learning in higher education, 6, 118-131. 

[3] www.ascd.orglpublicationsleducational-leadershipl 
oct121vol7Olnum021The-Many-Uses-of-Exit-Slips. 
aspx 

[4] Berg, E. van den (2014). Formatieve toetsing en 
feedback tijdens de les, NVOX, 39(5), 225-227. 

[5] www.teachingchannel.orgIvideosIstudent-daily-
assessment 

[6] Cursus Aandacht voor excellentie in de betavakken 
2014-2015': www.scheikunde.nlIcursusbetaexcellent 

[7] www.socrative.coml; www.getkahoot.corn; www.google. 
comlgoogle-d-slcreateforms.html;_http:Ilteachbytes. 
com12012103121Ipolleverywhere-and-5-classroom-
uses-2I 

[8] https:Ilnl.pinterest.corril 
[9] Fisher, D., Er Frey, N. (2012). Improving Adolescent 

Literacy: Strategies at Work. New Jersey: Pearson 
Prentice Hall. 

[10]Met dank aan de docenten wiskunde Thijs 
Maaike van der Bruggen, Greetje Smeenk, Ellen 
Patte, deetnemers van de cursus 2013-2014, voor het 
delen van hun ervaringen. 

Meer voorbeelden van exitkaarten zijn te vinden op 
vakbladeuclides.nl1903scheffers 
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Wouter Schuurrnan 
Hans de Kluiver 

Ondertitel: Probability Calculus in Daily Life 
Auteurs: Wouter Schuurman, Hans de Kluiver 
Uitgever: BetaText v.o.f. (2014) 
ISBN: 978-90-755-4117-5 
Prijs: € 19,99 (180 pagina's; hardcover) 

Omschrijving achterkant 
At school, you may have found probability theory a boring 
and useless subject. But its practical applications in daily 
life are greater than you think. The chance to leave a 
casino as a wealthy person or finding the best strategy to 
win a car in a television show greatly increases when you 
have some notion of probability calculus. 

'Heads or Tails' is perfectly suited to improve your skills 
in using probability theory for the best possible decisions 
in everyday situations and in games, not based on 
intuition but on the analysis of facts. Interesting elements 
of probability calculus are treated in this book, illustrated 
by numerous puzzles and situations from real life. With 
this book the authors have tried to achieve two goals: 
exciting entertainment for puzzle devotees and interesting 
computational challenges for those involved in statistics. 

Dr. Wouter Schuurman and Prof. Dr. Hans de Kluiver are 
both retired physicists. In their professional lives, they 
worked in the field of plasma physics. 
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