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vorig jaar



toetsen om 
van te leren!

hoe dan?



Leren van toetsen

Wat zijn instrumenten die je als
docent in handen hebt?



Leren van toetsen

Wat zijn instrumenten die je als
docent in handen hebt?

waarmee je morgen kunt beginnen



Een voorbeeld

Françoise Luteijn – pabo HZ University of Applied Sciences



DOCENT & STUDENT 
PERCEPTIES VAN 
FEEDBACK

194 studenten
26 docenten

School of the Built Environment, 
Liverpool John Moores University

Vragenlijst over feedback

Mulliner, E., & Tucker, M. (2015). Feedback on feedback 
practice: perceptions of students and academics. 
Assessment & Evaluation in Higher Education, 1-23. 
doi:10.1080/02602938.2015.1103365



Ervaringen student

Fragment over ervaringen student



Feedback geven

Meer feedback is altijd beter
a) hoe meer feedback, hoe meer de student er van 

kan leren

b) meer feedback leidt af van de kern, dus studenten
leren niet meer van meer feedback

c) het hangt van de inhoud van de feedback af

d) het hangt van de student af

e) het hangt van de timing af



“Information does not become ‘feedback’ unless it is provided within a system that can use that 

information to affect future performance” – Dylan Wiliam (2011)





Provide feedback that moves learning on

• Key idea: feedback should:

– Cause thinking

– Provide guidance on how to improve

• Comment-only marking

• Focused marking

• Explicit reference to mark-schemes/rubrics

• Suggestions on how to improve:

– Not giving complete solutions
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Leren van feedback

Waar let je op als je feedback geeft, 
om te zorgen dat je feedback ook
daadwerkelijk wordt gebruikt?



Reactie op 
feedback

formatieve vragen
leiden tot nadenken en 
reflectie:
* open vragen
* leidende vragen
* verwonderingsvragen

Ellegaard, M., Damsgaard, L., Bruun, J., & 

Johannsen, B. F. (2017). Patterns in the form of 

formative feedback and student 

response. Assessment & Evaluation in Higher 

Education, 1-18.

Zie ook het blog “(wo)man in 

the mirror: hoe studenten je 

feedback niet langer negeren”



Feedback literacy / feedback geletterdheid

Carless, D., & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: Enabling uptake of feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education. 

doi:10.1080/02602938.2018.1463354



Feedbackgeletterdheid

Grootste feedbackanalfabetisme
onder studenten zit ‘m in… 
a) waardering voor feedback

b) oordeelsvorming

c) managen van emoties

d) overgaan tot actie



INTERPRETATIE VAN FEEDBACK

Böhm, I. (2016). De interpretative van feedback, feedup, en feedforward en feedbackpercepties in het hbo. Niet gepubliceerde masterthesis Universiteit Utrecht. 



VERPLICHTE REFLECTIE & 
‘EERST FEEDBACK, DAN CIJFER’

2011-’12: geen interventie

2012-’13: reflecties op feedback

2013-’14: verbeterde procedure reflecties

cijfers pas verstrekt bij inleveren 

reflectie

Jackson, M., & Marks, L. (2015). Improving the effectiveness of feedback by use of assessed reflections and withholding of grades. 

Assessment & Evaluation in Higher Education, 1-16. doi:10.1080/02602938.2015.1030588



EERST REFLECTIE, DAN CIJFER

Heeft ook iets behavioristisch…. 

o De reflectieopdracht is een straf of het cijfer is de belonging

o Beperkte keuzevrijheid student: de procedure bepaalt wanneer en op 
welke manier de student de feedback leest en verwerkt

o Impliciete machtsverhouding docent-student (docent heeft de macht
over wanneer de student het cijfer krijgt)

Irwin, B., Hepplestone, S., Holden, G., Parkin, H. J., & Thorpe, L. (2013). Engaging students with feedback through adaptive release. 

Innovations in Education and Teaching International, 50, 51-61. doi:10.1080/14703297.2012.748333



ZELF BEOORDELING TER VERGELIJKING

Essay Feedback Checklist

Zelfbeoordeling (stelt specifieke feedbackvragen aan docent)

Vergelijking met docentbeoordeling

Feedbackvragen rondom grootste discrepanties

Wakefield, C., Adie, J., Pitt, E., & Owens, T. (2014). Feeding forward from summative assessment: The Essay Feedback Checklist as a 

learning tool. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39, 253-262. doi:10,1080/02602938.2013.822845



naar een feedbackcultuur…

 denk na over 

timing van de 

toets en feedback

 wees zorgvuldig in 

de formulering

van de feedback

 werk aan

feedback-

geletterdheid



Tip 

Welke tip wil je Françoise meegeven?

en wat ga je zelf doen met deze tip?



Succes! 
met het in kaart
brengen van je 

feedbackcultuur



www.lerenvantoetsen.nl
Voor meer tips en leesvoer!


