
  

 
Verslag - Docent aan het werk: didactiek en evaluatie 

Pieterjan Bonne 
Aankondiging 
In de voormiddag bekijken we hoe professionalisering rond taalontwikkelend lesgeven vanuit 
taalbeleid enerzijds en brede didactische ondersteuning vanuit onderwijsontwikkeling en innovatie 
anderzijds elkaar versterken. In intense co-creatie tussen vier collega’s met verschillende 
expertisedomeinen kwam het Kameleon-model tot stand. Het model vormt nu de basis voor de 
hogeschoolbrede didactische ondersteuning op de AP Hogeschool. 
In de namiddag schenken we aandacht aan het betrouwbaar en valide beoordelen van 
(taal)competenties zonder ellenlange criterialijsten. Dit vindt plaats via de demonstratie van een 
vernieuwende manier en bijhorende tool  (D-PAC), de toelichting van wetenschappelijke inzichten en 
de verkenning – samen met het publiek – van verschillende toepassingsmogelijkheden. Aangezien je 
zelf ook aan de slag kan met de tool, heb je wel een laptop of tablet nodig. 
Verslag 
Verwelkoming en inleiding – Pieterjan Bonne 

- Twee doelen: 
o De uitbouw van goed en krachtig taalbeleid blijft onze eerste zorg. Om onze leden 

verder te ondersteunen, willen we inzetten op kennisdeling. We willen goede 
voorbeelden uit de praktijk verzamelen en delen. Zoals u wel door heeft, valt deze 
studiedag onder dit thema. Laat mij hiermee gepaard een warme oproep doen aan 
iedereen hier die goede voorbeelden heeft of goede voorbeelden kent om deze 
onder de aandacht te brengen. We willen deze in kaart brengen, voorstellen en 
werken aan een handige digitale plaats om alle goede voorbeeld te verzamelen.  

o De tweede krachtlijn is de opkomende verengelsing in het hoger onderwijs. Zonder 
zelf een uitspraak te doen over het voor of tegen zijn, wil het platform een plaats 
bieden voor uitwisseling. Waarom verengels je opleidingen? Welke effecten wil of zie 
je? En als het (echt) moet, welke randvoorwaarden en ondersteuning moet er zijn 
voor studenten en docenten? Op 12 mei gaan we het gesprek aan in de Avans 
Hogeschool. In de voormiddag voeren we het debat en brengen we argumenten voor 
en tegen in kaart. In de namiddag presenteren we verschillende aanpakken. Ook 
daar bent u van harte welkom.  

- Oproep naar de aanwezigen om als gastinstelling te fungeren.  
Taalbeleid integreren in professionalisering – Leen Schelfhout en Ann De Roover 
 

 
Voorstelling van hun ondersteuningsmodel – inhoudelijk model voor bijscholing. Ze zullen zowel de 
metakant als een inhoudelijke kant toelichten.  



  

Metakant  
- Organische groei + beleidsbeslissingen  
- Overleg in groepjes: waar zit taalontwikkelend lesgeven in jouw instelling? En als je het niet 

zou hebben, waar zou het moeten ontstaan? Resultaten op de Padlet (link en wachtwoord: 
Kameleon) 

o Top-down en bottom-up: signalen komen + keuzes van directie 
o Lesniveau: ze moeten meer schrijven 

- Tijdlijn 
o Rode pijlen: top down 
o Groene pijlen: impulesen van onderaan  

- In AP – vier collega’s die nauw samenwerkten 
o Leen: taalbeleid = een iemand 100% centraal en enkele opleidingen met een paar 

procenten voor een taalcoach. Leen richt zich op studenten en docenten. Lijn rond 
academische vaardigheden die we willen integreren in de opleidingen. 

o Ann: didactische ondersteuning 
o Debbie: UDL – inclusieve en toegankelijke omgeving (van individuele aanpassingen, 

naar volledige omgeving) 
o Gert: ZDT, behoefteondersteuning en Lemo (motivatie van studenten) 
o   

- Tijdslijn 
o 4 jaar geleden een fusie tussen Artesis en Plantyn en toen kwamen de vier 

bovenstaande collega’s in een bureau samen.  
o Ann merkte op dat Leen via taalbeleid ook bezig was rond toetsing, Ann haar deel 

van het werk. Zo ontdekte men dat er veel linken waren tussen elkaar.  
o Ann moest bijsturen dat taal niet hoorde bij haar onderdeel van het werk.  
o De opdrachtinvulling was er vrij en vaag. 

 
 Samenzitten + mogelijkheden krijgen in takenpakket + zelfde visie op 

onderwijs = succesfactoren/cruciale randvoorwaarden 
 

o Door veel weerstand te ervaren in een workshop, hebben ze gezien dat zomaar 
taalontwikkelend lesgeven promoten en aanreiken niet de weg was.  

o Docent heeft ook een rol in het proces van taalverwerking en niet alleen het 
overdragen van vakinhoud.  

o Door een vraag om cursusmateriaal te screenen, betrokken we ook Debbie en keken 
we ook naar hoe UDL aansloot. In lijn hiervan hebben we ook andere experten 
betrokken van UDL.  
 

 Verbinden/samenbrengen van ideeën onder een titel/”kwaliteitsstempel”  
 

o Gert Vanthournout start en heeft input rond motivatie en instroomkenmerken van 
studenten. Opnieuw overlap.  

- Belang van beleidsbetrokkenheid 
o Directeur ondersteunde en bedacht mee de naam: docenten moeten veel doen, 

veranderen als een kameleon (activeren, taalontwikkelend werken, UDL…). 
o Debbie en Leen hebben mogen de beleidskader mogen herschrijven.  

 
Inhoudelijke kant  

- Geïnspireerd door Garr Reynolds (Ted talk)  
- Geïntegreerd = niet meer extra, maar samen.  
- Overleg in groepjes: Resultaten op de Padlet (link en wachtwoord: Kameleon) 

o Praktische randvoorwaarden: lange blokken zijn interessanter, duidelijke instructies 

https://taalpunt.padlet.org/taalpunt/Kameleon
https://taalpunt.padlet.org/taalpunt/Kameleon


  

o Studenten aan het werk zetten: vragen stellen, schrijfopdrachten met peer review 
- Grote uitdaging: ontzettend diverse instroom – hoe vang je die allemaal in een groep?   

o Werkvormen zoeken om win-win-win te creëren: studenten motiveren, laten denken 
en aandachtig houden (laten afwisselen) 

o John Hattie: ontzettend belangrijk: woordenschatverwerving stimuleren geeft het 
grootste leerrendement.  

o Kameleonmodel  deze werkvormen vatten die dit antwoord bieden. Rol van de 
docent veranderd: wat heeft de student nodig om dit te leren? De docent moet 
reflectief werken.  

- Duidelijke overlap in de vier modelen  op de tijdslijn. 4 pijlers: 
o De lat hoog ouden 
o Betekenisvolle context 
o Passende steun bieden 
o Actie, interactie en coöperatief leren 

Hoe zetten we het in? 
- Veel workshops, maar nooit onder deze naam = afhankelijk van de vraag.  
- Van workshops, naar leergemeenschappen, mensen samen laten werken, samen innoveren 

 
 
Conclusie  - Pieterjan Bonne  
 
Helder en concreet, toepasselijk en mooi ondersteund, voldoende materiaal om verder te denken 
 

- Mooi proces: belang van  
o top-down/bottom-up impulsen nodig 
o Verbreden van je eigen veld, open staan en bruggen bouwen 
o Netwerken en samenwerken 
o  

- Inhoud: 
o Samenbrengen van diverse kaders 
o Docenten moeten reflectief werken.  

- Toepassen: 
o Vertrekken van de behoeften en de naam verlaten, echt ondersteunend 

 
(Taal)competenties evalueren 2.0 – D-Pac (UAntwerpen, UGent, Imec) 

 link 

https://sandbox.d-pac.be/


  

 
 
Waarom? 

- Competenties meten lukt niet met gesloten toetsen  hoe meet je toepassen (open vragen, 
casus, mondeling)/tonen (simulatie)/doen (praktijk)  hoe beoordeel je dit? 

- Deze problemen worden aangepakt met onder andere rubrics, criterialijsten, maar ook hier 
zijn er problemen (volgorde-effecten, definiëring van criteria…).  

- Hollistisch aanpakken is gevaarlijk maar ook rijk, bredere criterialijsten voor beoordelaars 
gemakkelijk te maken of op een lijn te krijgen. Lijkt zinvol, maar veel moeilijkheden 

o Moeilijk te construeren  welk construct/welke vaardigheid willen we meten 
o Specifiek vs. globaal 
o Geen garantie voor betrouwbaarheid en validiteit  nog steeds ruimte voor 

interpretatie, lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, Halo-effect (voor 
expertbeoordelaars, volgorde-effecten).  

 
Comparatief beoordelen als alternatief 

- Stap verder bij betere beoordeling volgens on (Thurstone, 1927  mensen zijn vrij goed in 
het vergelijken van dingen, vrij goed en vrij gelijk onderling) 

- Door veel te vergelijken, kan je ook rangschikking creëren 
 
Principe 

- Elke representatie komt meerder keren terug in random paren 
- Meerdere beoordelaars vellen holistisch oordeel (soms ook feedback geven) 
- Noot: ook feedback naar beoordelaars mogelijk: hebben we dezelfde blik?  
- Op het einde krijg je een rangorde met een onzekerheidsfactor per punt (hoeveel % zeker 

zijn we dat deze score correct is) 



  

o Beoordelaars en representaties die afwijken van het model (misfits) worden er ook 
uitgehaald 

- Per representatie/tekst ongeveer 10 vergelijkingen 
- Erg belangrijk: expertise van mensen 

 
Demo 

- Je kan ook meer vragen invoegen: welke was het best & welke was het mooist gelay-out 
- Verschillende mogelijkheden om feedback te geven (werkpunten en sterkpunt of algemeen 

stuk of waarom beter) 
- Je kan ook kiezen om studenten te laten zien waar ze zich bevinden. Ze kunnen indien je dat 

wilt een werk van anderen laten zien.  
- Er wordt gewerkt aan feedback voor beoordeelaars.   
-  

 

 



  

 



  

 
 
Implementatie 

- Start 2014 – eind 2018 
- In het begin opzet, maar nu net 100 try-outs gedaan, vooral hoger onderwijs.  
- Kan zowel voor beoordelen, maar ook voor interpretaties 
- Veel mogelijkheden voor taken (mood boards, portfolio’s, schrijftaken…) 
- Ingezet om te beoordelen, maar hoe krijg je de collega’s betrokken? 

o Waarom niet studenten betrekken?  
 
Wetenschappelijke bevindingen 

- Betrouwbaarheid van minimaal .70 is voldoende  minimum 9 tot maximum 20 (bv. variatie 
in wat belangrijk is bij beoordelaars, scope van de opdracht) 

- Betrouwbaarheid van .80  13 tot 25 vergelijkingen per representatie 
- Vb. 20*12 vergelijkingen/2 = 120 vergelijkingen 

o Workload hangt enorm af van soort werk 
o Workload lijkt gelijk met het maken van een gevalideerde criterialijst 

- Tijd kruipt ook in de feedback 
- Validiteit: rangorde ligt mooi in de lijn met scores via criterialijsten 
- Mensen ontwikkelen steeds meer stokpaardjes 
- Peer assessment 

o Ook eenvoudig om te doen, veilig, maken goede inschattingen, leren ook door te 
vergelijken, verhoogt gewilligheid om feedback te gebruiken doordat je er zelf geeft 
focus op hogere orde aspecten van de taak (focus via trackchanges blijft op lagere 
orde (zinsniveau of woordniveau), via de tool op hogere orde) 

o Uitdagend en verhelderend om positieve feedback te moeten geven 
o Studenten kunnen niet mild zijn voor elkaar 
o Mogelijkheid om ook te kijken naar hoe lang een beoordelaar neemt 

- Positieve ervaringen van docenten die het ook summatief gebruikt bij studenten onderling;. 
Cijfers geven op basis van rangorde 

o Mogelijkheid: percentielen  
o Mogelijkheid: zelf de grens bepalen tussen geslaagd en niet geslaagd 
o Mogelijkheid: uiteinden van de schaal bepalen 

- Je kan ook een schaal van gequoteerde papers opnemen in je selectie.  



  

- Helpt ook bij het professionaliseren van beoordelaars 
o Evaluatie van criteria 
o Bepalen wie training geeft 
o Mogelijkheid om misfits terug op de lijn te krijgen via vormingsdag (in gesprek gaan 

over criteria) 
 
Evaluatie 

- Vooraf: geen vooraf opgestelde rubrics maken, geen trainingssessies of 
intervisiebijeenkomsten 

- Tijdens: expertise van beoordelaars wordt gebruikte, geen orde-effecten, wel holistische 
benadering, eenvoudig en snel maar ook goed in te zetten voor peer assessment 

- Achteraf: valide en betrouwbare rangorde, mogelijkheid om de ontwikkeling van studenten 
te volgen, extra info om docenten te professionaliseren 

 
Vragen? Uitproberen? D-pac@uantwerpen.be 


