
W
e
lk

o
m

!
2

7
 j

u
n

i 
  

  
2

0
1

9

Activerende 
didactiek 
als motor 
voor 
studiesucces

Workshop Kom over de brug | ORD

Dominique Sluijsmans
Zuyd Hogeschool | 
Lector Professional Assessment

dominique.sluijsmans@zuyd.nl
sluijsmans.net
@dmasluijsmans



6/28/2019



kort kennismaken











studiesucces betekent 
voor mij…





Bron: lectorale rede Louise Elffers, 2016, p. 19





Het hele rapport is te vinden op:
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-
publicaties/pub/grip-op-studiesucces-adviesrapport-
studiesucc/ccaa3e8b-4320-4254-bb2a-5652fd05fa62/





activerende didactiek 
betekent voor mij…



Deze workshop

1. Binnen welk 
denkkader kan 

activerende 
didactiek  

worden geduid?

2. Wat zijn 
didactische 

handvatten om 
leerlingen en 
studenten te 
activeren?

3. Enkele 
gedachten ter 

afsluiting





studiesucces is 
voor mij…. 

succes in leren



Binnen welk 
denkkader kan 

activerende 
didactiek 
worden 
geduid?

B
lo

k
 1



o o o o
T

o o

onderwijs toets

toetsgedrag 
(wash-back effect; Alderson & Wall, 1993) 

Ontwrichte verhouding onderwijs-
en toetstijd



criteriumnorm ipsatief

de prestatie van 
de student wordt
weergegeven op 
basis van een
normgroep en 
gemiddelde

de prestatie van 
een student wordt
bepaald op basis 
van een vooraf

bepaald criterium

de prestatie van 
een student wordt 
bepaald op basis 

van eerdere 
prestatie

criterion

standaard

norm





toetsing 

= 

brug tussen onderwijzen en 
leren



formatieve activiteiten zijn startpunt van leren

formatief handelen is de basis voor activerend
leren

FH ……

Naar formatief handelen 

FH FH FH FH FH

‘We love to be right, but we learn
more when we are wrong.’



FH is gericht op 
twee doelen
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Waar werkt de 
student naar toe?

Waar staat de 
student nu?

Hoe komt de 
student naar de 

gewenste 
situatie?

formatief handelen is 
interactief en cyclisch proces

FEEDUP

FEEDBACK

FEEDFORWARD



waar werkt 
de student 
naar toe?

waar staat de 
student nu?

hoe komt de 
student naar de 

gewenste situatie?

docent

1. verhelderen
van leerdoelen en 
delen van criteria 

voor succes

2. realiseren van 
effectieve discussies 
en activiteiten die 

bewijs leveren voor 
leren

3. terugkoppeling 
geven gericht op verder 

leren

mede-
student

4. activeren van studenten als belangrijke 
informatiebronnen voor elkaar

student 5. activeren van studenten in het stimuleren 
van eigenaarschap over het eigen leren

FEEDBACKFEEDUP FEEDFORWARD

VOORDAT 
JE BEGINT

RESPONSIEF 
ONDERWIJS

DE ROL VAN DE 
STUDENT



Formatief handelen gaat NIET 
over…

- het geven van een summatieve toets 
die niet meetelt

- toetsen als instrument 
- het komen tot een certificerende 

beslissing over leren
- het simpelweg stoppen met cijfers 

geven



Formatief handelen gaat WEL 
over…

- het organiseren van activiteiten die 
betrokkenheid van studenten 
vergroot

- toetsing en feedback als een proces 
- het komen tot een beslissing over 

vervolgstappen die de student verder 
helpen en motiveren 



activerende didactiek betekent 

voor mij…

dat docenten hun studenten, of 
studenten elkaar, aanzetten tot 
denken en handelen in het licht 

van beoogde leerdoelen en 
leeruitkomsten



waar verwijst formatief 
en summatief ook 

alweer naar?



Wat zijn 
didactische 

principes om  
studenten te 
activeren?B
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…verschijnt in augustus als 
gratis e-boek op  

www.wijzelessen.nu

http://www.wijzelessen.nu/


12 effectieve didactische 

principes



achterhaal
of je 

studenten het 
begrepen
hebben

1



stel de goede vragen 
de kwaliteit van de vraag 

bepaalt de kwaliteit van het 
antwoord



zet alle-studenten-geven-
antwoorden aanpakken in



een goede vraag is een 
vraag die….



een goede vraag is een vraag die 

 de student aan het denken 

 leidt tot antwoorden die je als leraar 
helpen om in te schatten of je 

studenten al dan niet begrijpen wat je 
wilt onderwijzen



hoeveel procent van 
de vragen door de

docent zetten studenten 
aan tot denken?



Wragg, E. C., & Brown, G. A. (2016). Questioning in the 
primary school. Abingdon: Taylor & Francis Ltd.

8%



gebruik
het toetsen
als leer- en 

oefen-
strategie

2

retrieval practice – het 
onthouden en begrijpen van 
leerstof versterken



geef studenten veel kansen om 
te oefenen – oefenen- oefenen



flashcards



pimp je geheugen



de vergeetcurve van 
Ebbinghaus





van toetsing als 
overlevingsstrategie

naar toetsing als 
leerstrategie



geef feedback 
die studenten

aan het denken
zet

3

maar ook:
• studenten uitdaagt
• zorgt dat studenten meer moeite doen
• studenten helpt doelen en 

succescriteria te begrijpen



waar ligt in jouw 
onderwijspraktijk de 
uitdaging als het gaat 

om feedback?



Typen feedback
 succes feedback: “Het sterkste deel van jouw oplossing….”  

Succes feedback identificeert effectief gebruik van een bepaalde 

aanpak of strategie van de student en stimuleert hen om in de 

toekomst hetzelfde te gaan doen (niet verwarren met het geven 

van complimenten) 

 interventie feedback: gericht op begeleiden. Bijvoorbeeld: “De 

aanpak die je hebt gebruikt blijkt niet passend voor de oplossing 

van dit probleem, probeer eens de aanpak die we gisteren hebben 

besproken”. Interventie feedback is gericht op een correctie, 

detecteert een fout in een aanpak of biedt een specifieke suggestie. 

 epistemische feedback: gericht op kennisontwikkeling. 

Bijvoorbeeld: “Waarom heb het zo opgelost?”, “Je hebt gekozen om 

het zo op te lossen, maar kan je een andere of zelfs betere aanpak 

bedenken?” “Hoe was jouw oplossing geweest als je hier- of 

hieraan gedacht had?”



https://onderzoekonderwijs.net/2014/10/19/terugkoppeling/



Feedback interventie theorie 
(Kluger & DeNisi, 1996)

 hoe studenten zich gedragen wordt bepaald door 

de feedback die zijn krijgen en wat van hen 

wordt verwacht (en het verschil tussen beiden)

 de aandacht van studenten is beperkt, dus alleen 

feedback-doelen hiaten die aandacht krijgen 

zullen tot verandering in studentgedrag leiden

 feedback die bij de student vooral leidt tot 

aandacht op hun ‘zelf’ en niet de taak, kan leiden 

tot afname in prestaties



maak van feedback 
‘detective-werk’



https://twitter.com/RJPoortvliet/stat
us/1143151544239611904



maar voorkom een overdaad 
aan feedback



over-feedback

feedback met 
begeleiding

S=spelling: P=punctuatie;  
C=hoofdlettergebruik

feedback waar 
leerling bepaalt 

waar fout zit



what

how

why

Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R. M., & Hattie, J. (2019). A Matrix of Feedback for 
Learning. Australian Journal of Teacher Education, 44(4). 
Volledige artikel is te vinden op 
https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=4007&context=ajte



• feedback van experts (SE) leidde tot eenvoudige
aanpassingen maar deze verbeterden niet de 
schrijfkwaliteit. Feedback van meerdere peers leidde tot 
complexe revisies die het begrip van studenten
vergrootten.

• Peer feedback is helderder en eenvoudiger voor studenten
dan docentfeedback. Peers kennen elkaars taal.



‘There is a need for meta-dialogues between teachers
and students about feedback processes. Meta-dialogues 

discuss processes and strategies of assessment
and feedback rather than the specifics of a particular piece 

of work’ (p. 1322)



Enkele 
afsluitende 

boodschappen
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… stelt dat het hbo niet én de kwaliteit kan 
hooghouden én breed toegankelijk kan 
zijn én studiesucces kan realiseren. Wie 
de kwaliteit verhoogt, zal moeten inboeten 

op toegankelijkheid en studiesucces. Of 
andersom geredeneerd: wie studiesucces 

wil realiseren, moet ofwel het niveau 
verlagen ofwel de toegankelijkheid 

inperken.

(uit lectorale rede Louise Elffers, 2016, p. 13/14)

het trilemma van het 
h(b)o…



http://curriculumontwerp.slo.nl/spinnenweb
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hoe heette de mijnheer 
ook alweer die mij zo 

heeft geïnspireerd over 
toetsing?
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dominique.sluijsmans@zuyd.nl
@dmasluijsmans
www.wijzelessen.nu
www.toetsrevolutie.nl
sluijsmans.net

en nog een 
mooie ORD 
gewenst!


