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Hoe Ondersteunt het Stellen van Vragen door
Docenten bij een Duurzame Feedbackdialoog
tussen Studenten?
Een Exploratief Kwalitatief Onderzoek naar de
wijze waarop het Stellen van Vragen door
Docenten een Duurzame Feedbackdialoog tussen
Peers ondersteunt.

Theoretisch kader (1)
Duurzame feedback: actieve studentparticipatie in dialogische activiteiten
waarin studenten feedback van peers, henzelf of anderen genereren en
gebruiken als onderdeel van een doorlopend proces van ontwikkelen van
vaardigheden als autonome, zelfregulerende lerenden (p. 117). (o.a. Carless,
2013, p. 117);
Duurzame feedback ondersteunt ontwikkeling van zelfregulerend leren (o.a.
Boud & Soler, 2016; Carless, 2013)
Duurzame feedback stimuleert diep leergedrag (o.a. Geitz, Joosten-ten
Brinke, & Kirschner, 2015)

Theoretisch kader (2)
Dialoog tussen peers is essentieel in een duurzame feedbackcyclus (o.a.
Carless, Salter, Yang, & Lam, 2011);
Docenten zijn nodig om deze dialoog te ondersteunen (o.a. Geitz, 2015);

Vragen van docenten kunnen de dialoog mogelijk ondersteunen (o.a. Chin,
2006; Webb, 2009).

externe dialoog over leren
tussen studenten
…
…

…

planfase
‘Wat zijn mogelijke nieuwe
doelen? Welke
vervolgstappen kunnen gezet
worden? Welke conclusie
kunnen we trekken over een
vervolgstap?’

assessmentfase
‘Aan welke criteria moeten
we voldoen? Wat betekenen
de criteria? Wat vind ik zelf
van mijn uitwerking en waar
wil ik feedback op?’

vergelijkingsfase

feedbackfase

‘Welke overeenkomsten en
verschillen zien we tussen
de feedback of tussen de
feedback en het eigen
oordeel van een student?
Welke conclusie kunnen we
trekken?’

vragen van
docent

‘Welke feedback kunnen
we geven over de
uitwerking? Welke
feedback kunnen we geven
over de manier waarop iets
is aangepakt?

interpretatiefase
‘Wat denken we dat er
bedoeld wordt met de
verschillende feedback?
Wat is de essentie van de
verschillende feedback?’

duurzame feedbackdialoog

Context
Flexibele deeltijdopleiding tot verpleegkundige NHL Stenden Hogeschool
Acht modules, geen vaste volgorde, geen vaststaand onderwijsaanbod,
geen vaste start- en toetsmomenten.
Modulewerkplaatsen: presenteren en feedback, heterogene groepen.
Methode
Observaties 4 modulewerkplaatsen hoofdfase (jan – feb 2019);
Individuele open interviews met 8 studenten (jan-maart 2019);

Membercheck tijdens focusgroepinterview (april 2019).

Resultaten
Vragen door docenten
Acht type vragen, meer dan de helft aan één student, frequentie verschilt.
Duurzame feedbackdialoog
Assessment-, feedback- en planfase wel. Feedbackfase 3x vaker;
Interpretatie- en vergelijkingsfase nauwelijks.
Relaties
10% direct voorafgaand - 20% tijdens;
Feedbackforward- en procesvragen  tot stand brengen feedback- & planfase;
Toetsend, feedbackforward- en onderzoekende vragen  in stand houden
planfase.
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