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Wie zijn wij?

 Master Onderwijskundig ontwerp en advisering aan de UU

 Masterthesis bij Platform van Toetsen

 Formatieve inzet van summatieve toetsing

 Interesse in brede inzet feedback

 Percepties van studenten op feedbackmoment na summatieve toets

 Interesse in Toetsing

 Bert Dambrink



Formatieve inzet van Summatieve toetsing

 Belang feedback → inzagemoment

 Goal setting



Percepties op feedback na summatieve 

toets

 Met percepties op feedback, feedbackmoment optimaliseren voor 

studenten

 Gemeten op: Peer feedback, Docent feedback en Self feedback

 Docent feedback meest positieve percepties

 Peer feedback minst positieve percepties

 Verschil tussen opleiding



Interventie Opdrachten

 Feedbackmoment structuur bieden

 Basis: feed up, feedback, feed forward

 Gelijkheid tussen docent feedback, peer feedback en self feedback

 Rol van de docent 



Docent feedback opdracht



Peer feedback opdracht



Self feedback opdracht



Feedback opdrachten nader bekijken

 3 groepen

 Discussiëren over het gebruik en nut van de feedback opdrachten

 Opdrachten formulieren voor de studenten 

 Vragen op A3 Poster



Vragen over feedback opdrachten
 Vragen bij alle interventies

 Zou dit beter of slechter werken dan een regulier inzagemoment?

 Zou je dit verplicht stellen voor studenten om aan deel te nemen?

 Hoe kun je studenten stimuleren om het moment zo actief mogelijk te gebruiken? Hoe zou je studenten 
willen prikkelen die al een voldoende hebben gehaald?

 Extra vragen bij peer feedback;

 Wat zou de beste manier zijn om peerkoppels te vormen?

 Voor het onderzoek mocht de docent geen ondersteuning geven bij peer feedback wegens interferentie, wat 
zou in reguliere invulling goed zijn om te doen?

 Extra vraag bij self feedback; 

 Voor het onderzoek mocht de docent geen ondersteuning geven bij self feedback wegens interferentie, wat 
zou in reguliere invulling goed zijn om te doen?

 Extra vraag bij docent feedback; 

 Bij docent feedback heeft student meer ruimte om niet actief te nemen. Hoe zou je dit kunnen 
ondervangen? Is dit een risico waar je je daadwerkelijk zorgen om moet maken? 



Bespreking feedback opdrachten



Vragen?



Afsluiting

Quote:

“Mevrouw, ik had zo goed geleerd op dit onderwerp, hoe kan ik dan toch een 

onvoldoende hebben? Wat is er niet goed gegaan dan? Oh dat weet ik niet, 

dat krijg ik zo te horen”

“Ohhhh ja kijk, met die twee uit elkaar houden had ik vanaf het begin dus al 

moeite” 


