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Vier misvattingen en één kader

• Misvatting 1: Hoe meer feedback hoe beter

• Het kader: Feedup, feedback en feedforward zijn essentieel 
verbonden.

• Misvatting 2: Studenten begrijpen doelen en criteria.

• Misvatting 3: De docent ‘geeft’ feedback

• Misvatting 4: Feedback stopt na het geven ervan



Rubriek: bruikbaar voor feedback of punten in prozavorm?

Focus op Feed-up: Rubrieken

Christodoulou (2016, blz. 96), voorbeeldrubrieken: Van Petegem & Vanhoof (2002, blz. 154 en 219)



“Kan aangeven welk van twee 
breuken groter is.”

Christodoulou (2016, blz. 98)
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Vul in: < of > 14-jarigen in Engeland

90 % correct

75 % correct

15 % correct



Onderzoeksverslag bacheloropleiding

Beoordeling Omschrijving

Onvoldoende De probleem- of vraagstelling ontbreekt, is niet helder, niet
afgebakend, of niet haalbaar.

Voldoende De probleem- of vraagstelling is concreet, maar kan beter 
afgebakend en/of scherper geformuleerd worden.

Goed De probleem- of vraagstelling is concreet, goed afgebakend 
en scherp geformuleerd.

Bouwer, R., Goossens, M., Mortier, A. V., Lesterhuis, M., & De Maeyer, S. (2018). Een comparatieve aanpak voor peer 
assessment: leren door te vergelijken. In D. Sluysmans & M. Segers (Eds.), Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het HO.



Focus op Feed-up: werkvormen

Doelen verduidelijken ≠ leerdoelen vermelden

Studenten beoordelen eerder werk

• Werk met deels afgewerkte voorbeelden

• Vergelijk zwak met verbeterd voorbeeld

Live klassikale feedback

Tips om… te doen mislukken

Evaluatievragen formuleren

Bv. Hendrick & Macpherson (2017, blz. 24); Fletcher-Wood (2018, blz. 49) Orsmond et al. (2002); Sluijsmans & Segers (2018); Wiliam (2011, blz. 68)

Centrale vraag = Wat doen studenten om een 
beeld te krijgen van verwachte kwaliteit?



Leren van uitgewerkte voorbeelden

http://onderwijsgek.nl/wp-content/uploads/2018/06/TvRT-Leren-van-uitgewerkte-voorbeelden-Marcel-Schmeier.pdf

http://onderwijsgek.nl/wp-content/uploads/2018/06/TvRT-Leren-van-uitgewerkte-voorbeelden-Marcel-Schmeier.pdf
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doel versus context
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