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Jullie opvattingen over Formatief Evalueren
Stelling 2: FE betekent in kaart brengen waar jouw studenten staan in hun leerproces

Stelling 1: FE betekent zoveel mogelijk feedback geven
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Deze workshop werd
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Stelling 3: Examinering staat los van het onderwijs
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Welke studentontwikkeling wil jij monitoren?

judith.gulikers@wur.nl
Wageningen University
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Contact

Vraag: In hoeverre heb jij zicht op de ontwikkeling van jouw studenten op de kerntaken?
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Leren plannen

FE en het leerpad van de student
4 aandachtspunten:

Voorstellen en oefenen

(1) Welke belangrijke ontwikkelstappen zetten
studenten?
(2) Wat zijn belangrijke hobbels?
(3) Hoe ga je FE inzetten op belangrijkste momenten?

(1) Welk inhoudelijk leerdoel (kerntaak/werkproces)
(2) In welke onderwijsperiode is dat?

Werkruimte
Ja. Meestal
omdat
wederzijdse
verwachtingen
onuitgesproken
blijken.

werkproces
facilitaire vakken
(logistiek,
veiligheid en
gebouwbeheer)

is dat niet vaker zo?
leerlingen zijn nog
niet klaar met het
leerproces maar de
toets staat gepland.
Hoe daar mee om te
gaan. lastig.

Soms in de
vorm van
een
pubquiz

digitale
oefentoets
met directe
feedback

wisbordje

wisbordjes

boarding
pass en exit
tickets

gekleurde
voorwerpen
voor camera

basisonderwijs. :
vragen stellen
met behulp van
het gooien met
een bal.

praktische
opdrachten
bij formeel

rode en
groene
kaartjes

werken in praktijk op
school en daarbij
direct feedback
geven, niet alleen
door de docent maar
ook studenten aan
elkaar

wisbordjes
bij informeel

verkeerd inplannen
werkzaamheden

ik, maar nu
met FT bij
assenstelsels
minder

Naar welke informatie
ben je op zoek? Wat
zijn belangrijkste
stappen in het
leerproces?

PeerFeedback /
GoodPractices /
Praatje Zomaar /
Oefentoetsen /
Gesprek over
onderwijs

samen doen

+1

ik zie dit vaak in het
mbo vooral bij
opleidingen die
examens inkopen.
leerdoelen (vertaald
uit de w.p.'s) zijn vaak
niet in beeld

gewoon
klassikaal
herhaalen,
mensen de
beurd geven

wordt in jaar
1 en 2
gedoceerd 5
blokken

lessonup

kahoot

in elk boek per
onderdeel een
planning maken

Decision-based data
collection!

doelgericht
informatie
verzamelen.

geen feedback
vragen als je er niets
mee doet

informatie
verzamelen om de
juiste keuzes te
maken

soms is
grooepsfeedback dus
veel beter (en
handiger) dan
individuele feedback

peerfeedback

alleen feedback
verzamelen die je
ook daadwerkelijk
gaat gebruiken

Feedback: alleen als
antwoord op een
vraag die aanwezig
is.

leerdoel: een
gezichtsbehandeling
kunnen uitvoeren

ontwikkelstappen:
deelbehandelingen
logisch aan elkaar
schakelen

ontwikkelstappen:
keuzes maken van
deelbehandelingen
voor een een bepaald
huidtype

hobbels:
uitvoeren van
de juiste
techniek

hobbels:
huidtype
bepalen

hobbels:
juiste
keuzes
maken

FE momenten:
feedback op
technische
handelingen en
daarna opnieuw
oefenen van deze
handelingen

FE momenten:
huidanalyses
maken en
klassikaal
bespreken

ontwikkelstappen: deelbehandelingen
technisch kunnen
uitvoeren

ontwikkelstappen:
de behandeling
binnen een
bepaalde tijd
uitvoeren

hobbels:
tijdsduur van
een
behandeling

ontwikkelstappen:
behandeling naar
wens van de klant
uitvoeren en keuzes
maken in de
deelbehandelingen

zelfstandig werken

werktempo is niet
passend

reflecteren

aanpassen

