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Link naar de workshops

• Veronica Bruijns & Elly Vermunt

• Liesbeth Baartman & Gerdineke van Silfhout

• Jorik Arts & Kim Dirkx

• Nienke Zijlstra & Wendy Peeters

• Dominique Sluijsmans & Eric Entken



Leren staat centraal

• Functie van onderwijs:

– Kwalificatie, socialisatie en personificatie (Biesta, 2008)

• Leren leren



Waarom toetsen?

• Informatie verzamelen over prestaties en 
ontwikkeling van studenten



Waarom toetsen?

• Informatie verzamelen over prestaties en 
ontwikkeling van studenten om te bepalen
– óf de studenten bepaalde stof beheersen

– welke stof ze wel beheersen én welke niet….

– hoe we ze kunnen helpen in hun verdere ontwikkeling

– of onze instructies en het onderwijs voldoet



Maar wat zijn dan toetsen?

• Instrumenten om informatie te verzamelen:

– Opdrachten

– Proefwerken

– Vragen

– Zelfbeoordelingen

– Klassengesprek

– ……



Studiesucces

De mate waarin een student* in staat gesteld wordt om 
de opleiding ook daadwerkelijk af te ronden (UvA, 2015)

• Conform de doelen van de opleiding

• Klaar om te starten met een beroep waarvoor opgeleid

• ≠ studierendement

• persoonlijke ontwikkeling van de student, maatschappelijke betrokkenheid 
van de student gedurende de studie, en de ontwikkeling van de student 
hierin (LKvV, ISO, & LSVb , 2014)



Studentkenmerken

• Kunnen 

• Willen

• Doen



Studentkenmerken

• Skill
• voorkennis op presteren

• Will 
• self-efficacy; inzien van het belang van de taak; verlagen angst 

• Thrill
• diepe motivatie; achieving approach; deep approach

(Hattie & Donoghue, 2016)



Inzicht in succescriteria

• Startpunt van leren

• In hoeverre weten studenten voordat ze 
aan een taak beginnen wanneer ze 
succesvol zijn bij deze taak?

(Hattie & Donoghue, 2016)



(Biggs, 1996)

Leeruitkomsten/

leerdoelen

Toetsing
Leer- en instructie 

activiteiten

Constructive alignment



Constructive alignment
Leerdoel: De 
student is in 
staat om een 
management-
samenvatting te 
schrijven.

Toets: Schrijf 
een 
management 
samenvatting.

Instructie: Leg uit wat een 
managementsamenvatting is; Geef voorbeelden; 
Criteria.

Leren: Oefen met het schrijven 

Duidelijkheid over de criteria voor succes



Inzicht in succescriteria

• Gebruik van leerstrategieën en 
instructiestrategieën

(Hattie & Donoghue, 2016)



Effectieve leerstrategieën
• Oefentoetsen (o.a. Dirkx, Kester & Kirschner, 2014)

• Verspreid oefenen (o.a. Dunlosky et al., 2013)

• Bevragen en uitleggen



Effectieve leerstrategieën
• Mbt inzicht krijgen in succescriteria

• Cues/brief overview of success (Hattie & Donoghue, 2016)

• Rubrics

• Rubric: kwaliteitscriteria op verschillende niveaus gekoppeld aan 
de te ontwikkelen beroepsproducten (Jonsson & Svingby, 2007) 

• Praktijkonderzoek van Monique Maas bij vakdidactiek Engels (Maas 

& Joosten-ten Brinke, 2017)



Feedback 
als leer- en instructiestrategie

• Informatie die gebruikt wordt om het gat te 
overbruggen tussen datgene wat we willen dat 
geleerd wordt en datgene wat geleerd is 

(Ramaprasad, 1983)



Te bereiken doelen

Waar staat de student nu?
Wat ga ik (docent) doen 

om de kloof te 
overbruggen?

Feedback

Waar wil ik naar toe?

Feed up

Waar sta ik nu?

Feedback

Wat ga ik doen om de 
kloof te overbruggen?

Feed forward

Waar wil ik naar toe?

Waar sta ik nu?
Wat ga ik doen om de 
kloof te overbruggen?

• Maakt doelen, criteria en 
verwacht (eind)niveau duidelijk 

• Maakt duidelijk hoe het 
verwachte niveau bereikt kan 
worden

(Hattie & Timperley, 2007)



Dimensies van feedback
• Timing

• Direct of vertraagd

• Hoeveelheid

• Vorm

• Mondeling of schriftelijk

• Indicatie, correctie, of met uitleg

• Gefocust of niet-gefocust 

• Doelgroep



Feedback strategieën

• Inhoud
• Focus

• Referentiekader

• Functie

• Waardering

• Hoe
• Duidelijk

• Specifiek

• Toon

(Brookhart, 2008)



Voorbeeld 1.

Bij een werkstuk in VO:
• Je introductie geeft de lezer inzicht 

in de inhoud van de scriptie.

Focus:

Referentie:

Functie:

Waardering:

Duidelijk:

Specifiek: 

Toon:

Taak

Criteria

Beschrijvend

Positief

Ja

Ja

Ondersteunend



Voorbeeld 2

Bij een opstel PO:
• Heb je de spelling goed 

gecontroleerd? Kijk er nog eens 
goed naar.

Focus:

Referentie:

Functie:

Waardering:

Duidelijk:

Specifiek: 

Toon:

Proces

Criteria

Beschrijvend

Kritiek met suggestie

Ja

Ja

Betrekt leerling



Voorbeeld 3

Bij een statistische analyse:
• De eerste twee stappen heb je 

goed uitgevoerd, maar daarmee 
ben je niet volledig. Ik heb de 
volgende drie stappen voor je 
beschreven. Probeer ze in die 
volgorde uit te voeren.

Focus:

Referentie:

Functie:

Waardering:

Duidelijk:

Specifiek: 

Toon:

Proces

Formatief

Beschrijvend

Positief met advies

Ja

Ja

Betrekt student



De rol van de student
‐ Student als belangrijke stakeholder bij kwaliteit van 

onderwijs en kwaliteit van toetsing.
(Gerritsen-van Leeuwenkamp, 2010)

‐ Studentpercepties geven belangrijke informatie over de 
kwaliteit van de feedback.



Studentperceptie van feedback

• Studentperceptions of Formative Assessment
Questionnaire (SFAQ)
• Gebaseerd op het model van Hattie & Timperley (2007)

(Broers, 2017)



De rol van de student
• Feedback seeking behavior (Anseel, 2015; Geitz, 2015)

• Upward feedback: het geven van feedback aan je leidinggevende/ 
werkplekbegeleider/docent (Fluit, 2013; Van de Walle-Van de Geijn, 2017)

Van de Walle - Van de Geijn (2017)



Self-assessment als leerstrategie
• Self-assessment

• Gebruik dezelfde criteria als de docent

• Beoordeel jezelf op basis van deze criteria

• Vraag of iemand je zelfbeoordeling met je wil bespreken



(Nicol & MacFarlane, 2006)





Peer assessment als leerstrategie

• Peer assessment
• Gebruik dezelfde criteria als de docent

• Bespreek de criteria met je medestudenten

• Geef je medestudent feedback op basis van die criteria

• Dialoog

(Meusen-Beekman, 2015)



Feedback is een continu proces

Feedback

Feedback

Feedback is een gezamenlijk proces



Veranderingsmanagement
Factoren:

• Sociale omgeving

• Fysieke omgeving

• Kennis

• Houding

• Kunnen

• Intentie

• Zelfbeeld

• Emoties

• Gewoonten en automatismen

-

Gereedschappen:

• Kennisoverdracht

• Intervisie

• Framing

• Concreet haalbare gedragstips

• ….

• ….

• Feedback

(DPC, 2015)



Conclusie

• Zorg voor een gedeelde eenduidige visie op doelen 
van onderwijs
• Wees expliciet over de doelen en succescriteria

• van het onderwijs, van de lessen, van de leerling

• Leren van toetsen gaat niet vanzelf
• Leer studenten/leerlingen leerstrategieën

• Gebruik verschillende instructiestrategieën

• Zorg voor doorlopende leerlijnen

• ….. maar maak bewuste keuzes



Associaties met Leren van toetsen

• Terug naar: https://answergarden.ch/490660

https://answergarden.ch/490660
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