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Programma

1. Startvraag
2. Vijf sleutelstrategieën van formatieve assessment (Black, & Wiliam, 2009)
3. Onderzoek Diana
4. Onderzoek Astrid, Niké, Stephanie
5. Discussie



Wat is format ieve assessment?
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Black & Wil iam (2009)



Onderzoek Diana - aanleiding

Welke strategieën van formatieve assessment gebruiken 
docenten in het HBO in hun onderwijspraktijk en welke 

verklaringen geven zij hiervoor? 



Onderzoek Diana - methode

Vragenlijst: Hogeschool Avans (N=28) Interview: Hogeschool 
Avans (N=5)

 

1. Het verduidelijken en delen van criteria voor 
succes
Het vooraf communiceren van de criteria van de (prestatie) 
assessment naar studenten

1. Het ontwerpen van leertaken die bewijs vormen 
voor het begrip van de student (leren expliciet 
maken) 
Ik gebruik het stellen van vragen voornamelijk om redenen en 
verklaringen aan het licht te brengen

1. Feedback
Hints, tips en herinneringen geschreven op het werk van de student

1. De autonomie van de student stimuleren
Aan studenten worden mogelijkheden geboden om over hun eigen 
leerdoelen te beslissen

1. Het formatief gebruiken van summatieve 
assessments
Schriftelijke multiple-choice vragen



Onderzoek Diana - resultaten (1)



Onderzoek Diana - resultaten (2)



Onderzoek Diana - resultaten (3)



Onderzoek Diana - resultaten (4)



Onderzoek Diana - resultaten (5)



Onderzoek Diana - conclusie



Onderzoek Diana - discussie

● Verschil in gebruik strategieën

● Hoe zit het met de andere verklaringen?

● Meer verklaringen dan ui-model bood

● Kleine N

● Ui-model wel dekkend?

●Nu zelfevaluatie ⟶ vervolgonderzoek breder ?



Onderzoek Astrid, Niké & Stephanie
Context en vraag

Hogeschool Rotterdam
Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO)

CMV, SPH, MWD en Pedagogiek

Kan het gebruik van formatieve assessment de mate van diep 
leren bij studenten voorspellen?



Onderzoek Astrid, Niké & Stephanie
Diep leren

- Begrijpen van de kern

- Verbanden leggen

- Leren vanuit interesse

- Zelfontplooiing 



Onderzoek Astrid, Niké & Stephanie
Methode

Vragenlijst voor studenten en docenten, bestaande uit:

Vragenlijst formatieve assessment a.d.h.v 5 vormen Black & Wiliam: 
gebruik formatieve assessment en tevredenheid over deze vorm van assessment

Vragenlijst diep leren voor studenten



Onderzoek Astrid, Niké & Stephanie
Resultaten

Formatieve assessment heeft een voorspellende waarde voor diep leren, dus:

Meer formatieve assessment = meer diep leren



Onderzoek Astrid, Niké & Stephanie
Resultaten

Het activeren van studenten als eigenaar van hun eigen leerproces bevordert 
diep leren het meest

Negatief verband ‘leerdoelen en succescriteria verduidelijken en delen’ en 
diep leren

Docenten geven aan meer formatieve assessment te gebruiken dan studenten 
ervaren

Tevredenheid over formatieve assessment heeft geen relatie met diep leren



Onderzoek Astrid, Niké & Stephanie
Discussie

Beschrijvend onderzoek

Kanttekeningen

Vervolgonderzoek: relatie diep leren wordt (hopelijk) bevestigd



Discussie

Om diep leren te 
bewerkstelligen moet de 

student geactiveerd worden 
om eigenaar te worden van 
zijn leerproces. Docenten 
lijken dit niet zo veel te 

doen. 

In hoeverre herkent u dit?



Discussie

Als de doelen verduidelijkt 
worden (door de docent, 
d.m.v. een rubric) lijkt er 

een negatieve samenhang te 
zijn met diep leren. Vaak 
wordt benadrukt doelen 

helder te maken en veel te 
communiceren. 

Hoe vinden we een balans?



Discussie
Welke vragen roepen deze 
resultaten op? Wat zou u 
verder nog willen weten 

over formatieve 
assessment in de praktijk?



Discussie 
Geen tijd voor het 
implementeren van 

formatieve assessment? 

Hoe kan het wél een 
prioriteit worden?



Afsluit ing
Zijn er nog vragen?

Meer info?

Mailen mag!

Diana van Leeuwen 
(d.vanleeuwen1@students.uu.nl)

Astrid de Blecourt 
(a.f.deblecourt@students.uu.nl)

Niké Groot               
(n.groot@students.uu.nl)

Stephanie Kruiper 
(s.m.a.kruiper@students.uu.nl)


	Formatieve assessment in het HBO
	Slide Number 2
	Wat is formatieve assessment?
	Black & Wiliam (2009)
	Onderzoek Diana - aanleiding
	Onderzoek Diana - methode
	Onderzoek Diana - resultaten (1)
	Onderzoek Diana - resultaten (2)
	Onderzoek Diana - resultaten (3)
	Onderzoek Diana - resultaten (4)
	Onderzoek Diana - resultaten (5)
	Onderzoek Diana - conclusie
	Onderzoek Diana - discussie
	Onderzoek Astrid, Niké & Stephanie
	Onderzoek Astrid, Niké & Stephanie
	Onderzoek Astrid, Niké & Stephanie
	Onderzoek Astrid, Niké & Stephanie
	Onderzoek Astrid, Niké & Stephanie
	Onderzoek Astrid, Niké & Stephanie
	Discussie
	Discussie
	Discussie
	Discussie 
	Afsluiting

