
Stelling 1: FE betekent zoveel mogelijk feedback geven

Kerntaken en werkprocessen als kapstok voor Formatief Evalueren

Stelling 2: FE betekent in kaart brengen waar jouw studenten staan in hun leerproces

Stelling 3: Examinering staat los van het onderwijs Vraag: In hoeverre heb jij zicht op de ontwikkeling van jouw studenten op de kerntaken?
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Jullie opvattingen over Formatief Evalueren

FE en het leerpad van de student
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4 aandachtspunten:

Welke studentontwikkeling wil jij monitoren?

(1) Welk inhoudelijk leerdoel (kerntaak/werkproces)

(2) In welke onderwijsperiode is dat?

(1) Welke belangrijke ontwikkelstappen zetten

studenten?

(2) Wat zijn belangrijke hobbels?

(3) Hoe ga je FE inzetten op belangrijkste momenten?

leerdoel: een
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