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Kort even voorstellen



Festival leren van toetsen

• Beweging in het werkveld:
• Assessment of/for/as Learning

• Feedback geletterdheid

• Feedback dialoog

• Feedback zoekend gedrag

• Professionele leergemeenschap : student – docent – werkveldpartners

• Focus op feedback processen : balans tussen ontwikkelen en leren voor de toets

• Co-creatie in het onderwijs

• Etc. 

• Stroomlijnen van feedback processen
• Feedback formulieren



doelstelling

• Zicht krijgen op de werkzame bestanddelen van een 
feedbackformulier 

• Ontwikkelen eigen feedbackformulier 1.0

• Reflecteren op implementatie in curriculum



Tijdschema

• 11.00 Welkom 

• 11.05 Startactiviteit

• 11.15 Korte toelichting onderzoek

• 11.30 Aan de slag  

• 11.50 Plenaire terugkoppeling bevindingen 

• 12.00 Plenair gesprek : implementatie in curriculum

• 12.15 Afsluiting



Startactiviteit

Reflectieve opdracht..5 minuten

• Welk beeld heb je bij een feedbackformulier?

• Wat zijn de ervaringen met feedbackformulieren?

• Zien studenten nut en noodzaak?

• Wat heb je tot nu toe uitgeprobeerd?

• Welke strategieën heb je benut?

• Benoem jouw successen en valkuilen. 

• plenair ervaringen delen : 5 minuten



Waar gaat het ook weer over?

• ‘Feedback is a process whereby learners obtain information about their work in 
order to appreciate the similarities and differences between the appropriate 
standards for any given work, and the qualities of the work itself, in order to 
generate improved work’ (Boud & Molloy, 2013). 

• Draagt bij aan (diepte)leren



…the power of feedback…

Arts, Jaspers, ten Brinke (2016)



Interventie…

• Newton 2012



Dat willen wij ook 

• Ontwikkelen van een  feedbackformulier

• Maar hoe dan…???

• Weinig evidence based materialen voor handen



Dat willen wij ook 

• Ontwikkelen van een 
feedbackformulier

• Analyse van de 
effecten  
• Tekstuele analyse van 

tutor opmerkingen

• Interviews studenten 
& docenten

• Analyse effecten 
feedback 
(aanpassingen door 
studenten)



… en het blijkt te werken…

• Analyse laat zien dat 
de kwaliteit van 
feedback toeneemt.

• We hebben 
aanwijzingen dat het 
een bijdrage levert 
aan de feedback 
geletterdheid…
• Voor docenten

• Voor studenten



Feedbackformulier…

• Wat voor formulier was dat 
dan?
• FB: what was done well?

• FU: essential improvements?

• FF: points of concern?

• Feedback formulier 1.0

• Formatief ingezet 
(halverwege de cursus)



Festival leren van toetsen

• Beweging in het werkveld:
• Assessment of/for/as Learning

• Feedback geletterdheid

• Feedback dialoog

• Feedback zoekend gedrag

• Professionele leergemeenschap : student – docent – werkveldpartners

• Focus op feedback processen : balans tussen ontwikkelen en leren voor de 
toets

• Etc. 

• Stroomlijnen van feedback processen
• Feedback formulieren





Combineren van inzichten…

Ellegaard (2017)



Doorontwikkelen feedbackformulier 2.0

Lesperiode Assessment as 
Learning

Assessment for
Learning

Assessment of 
Learning

Assessment as 
Learning

wat is de 
startsituatie t.o.v. 
leeruitkomsten en 
de individuele 
beoordelingscriteria 
(self-assessment)?

Tussentijdse 
feedback docent & 
peers gekoppeld aan 
leeruitkomsten / 
beoordelingscriteria

Eindbeoordeling aan 
de hand van 
beoordelingscriteria

Hoe kijken de 
studenten terug op 
de verwerking van 
de tussentijdse 
feedback?

Lesperiode
1/leerarrangement 
1/ cursus 1

Lesperiode
2/leerarrangement 
2/ cursus 2

Student journey

…Feedback journal



Werksessie in 4 groepen : ontwikkelen 
feedbackformulier 2.0 (tot 11.50)
Bekijk het feedbackformulier : zie chat (of een formulier uit eigen praktijk, indien snel voor 
handen)

Geef suggesties/aanvullingen:

Welke hulpvragen zijn ondersteunend voor studenten/docenten?

Bijv. in het feedback formulier cel 1 staat “wat is de startsituatie t.o.v. leeruitkomsten en de 
individuele beoordelingscriteria (self-assessment)?”

Hebben studenten behoefte aan hulpvragen als

• Is het duidelijk wat succescriteria zijn wanneer je naar de beoordelingscriteria 
kijkt? Hoe zou je deze kunnen achterhalen?

• Is het duidelijk wat de verwachte prestatie is wanneer je naar de leeruitkomsten 
kijkt? Hoe zou je deze kunnen achterhalen?



Exit ticket /feedback geven

321  Exit ticket template

3 Dingen, die ik geleerd heb vandaag

2 Onderwerpen, die ik interessant vond

1 Vragen, die ik nog steeds heb

Hoe kunnen we dit benutten in 
curriculum-ontwerp?



Links

• Feedback op papers van studenten effectiever met vragenformulier – ScienceGuide

• https://www.scienceguide.nl/2021/06/feedback-op-papers-van-studenten-effectiever-met-
vragenformulier/

• Feedback als integraal onderdeel van leren en opleiden - Toetsrevolutie

• https://toetsrevolutie.nl/wp-content/uploads/2018/05/Toetsrevolutie-Naar-een-
feedbackcultuur-in-het-hoger-onderwijs-WEB.pdf

• Enhancing written feedback: The use of a cover sheet influences feedback quality

• https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2021.1901641

https://www.scienceguide.nl/2021/06/feedback-op-papers-van-studenten-effectiever-met-vragenformulier/
https://www.scienceguide.nl/2021/06/feedback-op-papers-van-studenten-effectiever-met-vragenformulier/
https://toetsrevolutie.nl/wp-content/uploads/2018/05/Toetsrevolutie-Naar-een-feedbackcultuur-in-het-hoger-onderwijs-WEB.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2021.1901641
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Bedankt voor jullie inbreng!

Vragen/tips/verder praten?

Jorik.arts@fontys.nl

M.jaspers@fontys.nl

mailto:Jorik.arts@fontys.nl

