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Introductie 
We leven in een snel veranderende wereld. Dit betekent dat we moeten opleiden voor beroepen van morgen, met de 

vaardigheid om te blijven leren en oplossingen te bedenken voor nog onbekende problemen. Traditioneel onderwijs 

richt zich met name op kennisoverdracht, terwijl de veranderende wereld vraagt om studenten die zelf verantwoordelijk 

zijn voor het reguleren van hun leerproces. Dit betekent ook dat de rol van de docent verandert. Docenten zijn vaak niet 

meer degene die alleen kennis overdragen, maar worden steeds vaker gezien als coach. De docent als coach kan sturing 

geven aan het leerproces van de student en hen middels feedback op een hoger niveau brengen. 

In het traditionele onderwijs is er vaak nog sprake van eenmalige toetsing aan het eind van een blok. Deze manier van 

toetsing zorgt voor eenmalige kennisreproductie met als gevolg dat de kennis minder goed beklijft. Om continu leren te 

bevorderen is het van belang dat docenten voldoende zicht hebben op het leerproces van de student en dat studenten 

continu getriggerd worden om hun prestaties te verbeteren. 

In dit paper wordt uiteengezet hoe het komt dat er vaak nog sprake is van eenmalige kennisreproductie en wat de 

beperkingen hiervan zijn, hoe meerdere meetmomenten lineair leergedrag kunnen stimuleren en wat de bijdrage kan 

zijn van feedback aan een lineair leerproces. We komen tot de conclusie dat technologie dit proces kan faciliteren en 

ondersteunen dit met een praktisch voorbeeld. 

Beperkingen van eenmalige kennisreproductie 
Bij gestuurd leren, een vrij traditionele vorm van lesgeven, geeft de docent richting aan wat er moet gebeuren in de les. 

Hierbij ligt de inhoud en aanpak vast en geeft de docent vaak de stijl en het tempo aan. Dit resulteert meestal in een 

eenmalige toets aan het einde van een periode, waarbij vooral wordt gestuurd op (eenmalige) kennisreproductie. De 

student is hierbij in feite geen eigenaar van zijn eigen leerproces (Slaats, 2013). 

Bij eenmalige kennisreproductie is vaak sprake van lagere orde leren. De student reproduceert de kennis die 

eerder is verworven en doordat het eenmalig is beklijft het minder goed. Hierbij wordt teniet gedaan 

aan hogere orde leren waarbij het geleerde kan worden begrepen en toegepast in nieuwe 

situaties. De taxonomie van Bloom (Bloom et al. 1956) laat zien dat het enkel reproduceren 

van kennis zich op het laagste niveau van de piramide bevindt.

Toetsing is een van de krachtigste middelen waarmee docenten invloed kunnen uitoefenen 

op de manier waarop studenten leren (Brown & Glasner, 1999; Rust, 2002). Het bepaalt niet 

alleen wat voor soort leren er teweeg wordt gebracht, denk aan iets kunnen onthouden, begrijpen, 
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toepassen, analyseren, evalueren of creëren, maar ook de timing waarop er geleerd wordt. Vaak is de sense of urgency bij 

studenten laag tot het moment van toetsing. Wanneer er eenmalig wordt getoetst aan het eind van een blok betekent dit 

vaak dat er pas aan het einde veel inspanning plaatsvindt (Gibbs, 2010; Rust, 2002; Van der Drift & Vos, 1987; Vos, 1998). Er 

wordt dan ook wel gesproken over ‘piekbelasting’ voorafgaande aan de beruchte ‘momentopname’. Hierbij is geen sprake 

van een optimaal leerresultaat. 

Gebruik meerdere meetmomenten 
Om eenmalige kennisreproductie te voorkomen is het van belang om meerdere meetmomenten in te zetten. Dit wordt 

door Cees van der Vleuten (2011) ook wel “puntmetingen” genoemd. De verschillende puntmetingen zorgen ervoor dat 

studenten gedurende de periode actief aan de slag gaan met de leerstof. Studenten krijgen hierdoor meer informatie 

over het leerproces, weten eerder waar hun ontwikkelpunten liggen ten opzichte van de leerdoelen en 

kunnen hun leerproces tijdig bijsturen. Deze manier van toetsing wordt ook wel longitudinaal 

toetsen genoemd. 

De verschillende puntmetingen zijn vaak formatief van aard. Toetsen is namelijk meer 

dan het beoordelen van kennis alleen. Toetsen is een manier om het informatiegehalte 

over het leerproces te verhogen en studenten door middel van feedback op een hoger 

niveau te brengen. Dit wordt door Jos Castelijns (2015) ook wel “Evalueren om van te leren” 

(Assessment for learning) genoemd. 

Effect van feedback 
Feedback wordt gezien als een belangrijk element bij formatieve toetsing (Black & Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 

2007; Rust, 2002). Door het tijdig geven van feedback tijdens de verschillende meetmomenten, oftewel puntmetingen, 

wordt het gat tussen de huidige performance en gewenste performance steeds kleiner (Sadler, 1989). Drie vormen 

van feedback (feedback, feed-forward en feed-up) worden als belangrijke componenten gezien voor het leerproces 

(Hattie & Timerley, 2007). Bij feedback geeft de docent een reactie op de prestatie van de student (t.a.v. gespecificeerde 

beoordelingscriteria of leerdoelen). De docent geeft bij feed-forward ondersteuning aan de student door met de student 

te bespreken welke aanpak nodig is om het doel te bereiken. Bij feed-up maakt de docent het einddoel duidelijk aan 

de student. Bij het geven van feedback is interactie erg belangrijk. Intensieve interactie tussen de docent en de student 

stimuleert het leren (Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, Van der Vleuten, 2013). Het is dus van belang om in gesprek te gaan 

met de studenten bij het geven van feedback. 

Bij longitudinaal toetsen vindt toetsing niet alleen plaats na afronding van het leerproces, maar wordt toetsing ook 

ingezet om het leerproces te monitoren en te bevorderen. Verschillende puntmetingen voorzien van feedback zorgen 

ervoor dat er op tijd ingegrepen kan worden, misconcepties kunnen worden weerlegd en dieper leren kan worden 

gestimuleerd. Daarnaast helpt goede feedback zelfregulatie van studenten te bevorderen (van Berkel, Bax en Joosten-ten 

Brinke, 2014).
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Bijdrage technologie aan een lineair leerproces 
Bij het realiseren van bovenstaande kan technologie een belangrijke bijdrage leveren. Een voorbeeld hiervan is 

FeedPulse, een educatieve software applicatie die is ontwikkeld om bovenstaande didactische inzichten werkbaar te 

maken in de praktijk. 

Feedback wordt onderdeel van het leerproces omdat de student zelf actief zijn feedback kan verwerken in de 

applicatie, hierdoor wordt hij direct geconfronteerd met zijn eigen gedrag en krijgt de feedback meer betekenis. De 

student committeert zich aan de gegeven feedback omdat hij het zelf vastlegt. Er ontstaat consensus over de gegeven 

feedback omdat de docent kan controleren of de gegeven feedback ook goed is aangekomen en hier indien nodig op 

kan reageren. FeedPulse is voor student en docent eenvoudig te gebruiken doordat het volledig 

geïntegreerd is met de gangbare elektronische leeromgevingen. Doordat de feedback en 

beoordeling van meerdere meetmomenten kan worden vastgelegd in de applicatie ontstaat 

er een overzicht van de ontwikkeling van studenten over de tijd. Dit maakt het voor de docent 

makkelijk om het leerproces van studenten te monitoren en studenten krijgen meer zicht op 

hun eigen ontwikkeling. De beoordeling van docenten bij de verschillende meetmomenten, in 

de vorm van een smiley-rating, zorgt ervoor dat studenten constant getriggerd worden om hun 

eigen performance te verbeteren (zie Figuur 1).
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Figuur 1. Puntmetingen inzichtelijk gemaakt in FeedPulse. 
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Case-study FeedPulse Fontys Hogeschool ICT 

Binnen Fontys hogeschool ICT (FHICT) wordt FeedPulse gebruikt om de eerder beschreven didactische aanpak te 

ondersteunen. Docent Lennart de Graaf is voorstander van het gebruik van meerdere meetmomenten voorzien van 

feedback. Longitudinaal toetsen zorgt er volgens hem voor dat studenten snel weten waar hun ontwikkelpunten 

liggen. Dit zorgt voor meer grip op het leerproces, ook voor de docent: “Je hebt sneller inzichtelijk welke studenten meer 

aandacht behoeven, dit zorgt ervoor dat ik mijn tijd efficiënter kan besteden.” 

Lennart vertelt dat hij het vastleggen van de feedback zonder de juiste tooling als lastig heeft ervaren. Waar leg je het 

vast? Hoe houd je het toegankelijk voor zowel studenten als docenten? Is de feedback wel overgekomen zoals het 

bedoeld is? En hoe hebben we studenten die niet goed performen snel in het vizier? Dat zijn vragen die speelden bij de 

overgang naar longitudinaal toetsen. 

FeedPulse maakt het volgens Lennart makkelijker om op deze manier te werken. Hij ziet het als hulpmiddel om op een 

pragmatische manier korte feedback iteraties te faciliteren. De tool is laagdrempelig te gebruiken en werkt intuïtief. 

Er is geen complexe inleercurve nodig. Volgens Lennart is zowel het gebruik van het systeem als het destilleren van 

de informatie die je nodig hebt eenvoudig. Lennart: “Mensen snappen in één oogopslag wat de bedoeling is, dat is de 

kracht.” 

“Je zou longitudinaal toetsen ook in kunnen zetten zonder FeedPulse, maar de reden waarom het nu werkt is dat het 

relatief weinig tijd kost en wel veel inzicht verschaft.” Lennart vertelt dat hij in het verleden de feedback op papier 

zou zetten en op verschillende plaatsen terug moest zoeken. Nu heeft hij alles in één oogopslag bij elkaar staan. De 

dashboard functionaliteit geeft Lennart een overzicht zodat hij weet waar hij zich op moet richten. Dat zijn dingen die het 

volgens hem velen malen makkelijker maken. Daarnaast is de digitale leer- en werkomgeving (DLWO) een logische plek 

om feedback vast te leggen. Dit is toegankelijk en de plaats waar docenten en studenten hun informatie zoeken. 

Binnen FHICT wordt FeedPulse op verschillende manieren ingezet. Feedpulse wordt bij projecten ingezet als tool waarin 

feedback op groepsproducten wordt vastgelegd door studenten. Wekelijks reflecteren studenten op hun vorderingen 

samen met de docent en leggen de feedback vast. De docent gebruikt de ‘Smiley-rating’ om studenten een goed beeld te 

geven over het onderbuikgevoel van de docent over de performance. 

Daarnaast wordt het ingezet bij vakken waar individueel gewerkt wordt aan opdrachten. De werking daarvan is eigenlijk 

hetzelfde. Daarbij gaat het ook met name om het in gesprek erachter komen waar de verbeterpunten liggen, zowel 

gericht op het product als op het proces. De smiley-rating zorgt er hierbij voor dat studenten die goed performen worden 

bevestigd in hun performance, een soort digitaal schouderklopje. Studenten die minder goed performen worden door 

het gebruik van FeedPulse op tijd gewaarschuwd. Dit voorkomt dat een student voor verrassingen komt te staan en leidt 

tot minder discussies aan het eind van een periode. In plaats van in week tien weet een student nu al in week vier dat 

het niet goed gaat. De student kan zijn eigen leerproces bijsturen en met behulp van de feedback van de docent op een 

hoger niveau komen. 

Met dank aan: Lennart de Graaf, Fontys Hogeschool ICT
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Over Drieam
Wij realiseren online innovaties in het onderwijs, waarbij we onze marktkennis combineren met het gebruik van moderne 

webtechnologieën. Het ontzorgen van onze klant staat daarbij centraal. Onze oplossingen zijn intuïtief in gebruik en 

stimuleren betrokkenheid van gebruikers. In onze dienstverlening staat het resultaat voorop: training, coaching en advies 

worden daarbij altijd afgestemd op de specifieke behoefte van de klant. Zo creëren wij lange termijn waarde voor onze 

klanten.
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