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Wijzer door feedback  
Van Peilstok naar Polsstok 

 

MSc. Marit Peters 



Kennismaking 



Wij zijn gek op kinderen uitdrukken in cijfers! 
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Groeicurve baby 
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Professor Roger Standaert  
 
 

Wij denken dat cijfers: 
 
 voor zich spreken. 

 
 een communicatievorm zijn,    
   die woorden en commentaren    
   overbodig maken. 

Waarom zijn we gek op cijfers? 
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Isabella Biney 

Maar wat doen cijfers met studenten? 

https://www.youtube.com/watch?v=zccMNI8GnY8&feature=youtu.be
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Het doel van onderwijs 
zou moeten zijn om ons te 
leren hoe te denken, in 
plaats van wat te denken! 

James Beattie 

Schots dichter, moralist 
en filosoof 1735-1803 
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 Vergelijken met anderen. 
 
  Schelden op docent. 

 
  Schouders ophalen. 

 
 “Hebben we ook weer gehad.” 

 
 “Stom vak.” 

 
  “OK, dit kan ik.” 

Wat doen studenten met een cijfer? 

Het leerproces stopt. 
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 Stok achter de deur. 
 
 Staat in onderwijsbeleid / vaste  
   toetsmomenten. 

 
 Cijfers en studiepunten geven is 
   verplicht. 

 
  …. 

 

Is het gek dat studenten zo denken? 



Waar ga ik 
naartoe? 

Waar sta ik nu? 
Hoe kom ik nu 

verder? 
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Feed up Feedback Feed forward 
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Professor John Hattie  
Goede toets 

feedback is cruciaal 
voor de 

leerontwikkeling. 

Leren zichtbaar maken 



Wat doe je al?                                            Wat zou je willen? 

Feed up  
 
        Feedback     
                 Feed forward 
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FeedbackWijzer 



StudentWijzer 
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… om van een peilstok een 

polsstok te maken? 

Wat heb je nodig… 



Contact & downloads 

mpeters@bureau-ice.nl 
06-43370813 
 
Gratis downloaden van alle wijzers: 
http://www.toets.nl/feedbackwijzers-ho 
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