Beoordelen en leren gaan hand in hand
De dag op het congres over Toetsen en Examineren begon
met een welkomsdans van Peter Rombouts. Bij de formele
opening in de grote zaal lichtte hij toe wat beoordelen in zijn
danscarrière met hem gedaan had. Hoe kwetsbaar je bent als
je beoordeeld wordt en wat beoordelingen met je kunnen
doen. Ook wat het verschil is tussen beoordelingen met of
zonder ruimte voor ‘je eigen geluid’. Dat je ook tijdens het
beoordelen gezien wordt en dat de beoordelaar zich
realiseert hoe kwetsbaar je daarin bent. Jij doet of maakt iets
en daar geeft iemand een oordeel over. Dat kan, zoals in zijn
geval, bij danswedstrijden zijn, maar dat gebeurt ook in het
onderwijs. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak bij de
bespreking van gemaakt werk.

Daarover ging ook het atelier van Peter en Corrie Nagtegaal.
Beiden werkzaam op HKU vanuit het Centrum voor Leven
Lang Leren & Onderwijsinnovatie. Zie hiervoor: www.hku.nl
In het atelier werkten ze met een grote groep
belangstellenden aan de vraag: Hoe kun je beoordelingen zo
vorm geven dat studenten èn door beoordelingen uitgedaagd
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worden, om zich verder professioneel en persoonlijk te
(blijven) ontwikkelen, èn ze de maat worden genomen.

Beoordeeld worden is keer op keer een kwetsbaar moment.
Echte aandacht en (h)erkenning van het kwetsbare speelt
hierbij een belangrijke rol.
Drie vragen staan daarbij centraal:
• Wat betekent het als je beoordelingen (altijd) wilt
laten starten bij persoonlijk leren (daarbij
rekening houdend met kwetsbaarheden van
studenten (en docenten)? Ook als spelregels
vastliggen, zoals bij bepaalde technieken en
methodes?
• Wat vraagt en geeft een cultuur van continuebeoordelen (studenten en docenten)?
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•

Wat maakt dat studenten (en docenten) spelregels
(van beoordelen) naar hun eigen hand weten te
zetten?

Ze deden dit aan de hand van Liz Lermans Critical Response
Process, een manier van vraaggericht werk bespreken en
beoordelen in 4 stappen (zie bijlage).
Essentieel in de bijna 40 jaar beproefde methode, de
zogenaamde CRP, is dat je in gesprek gaat vanuit getoond
(onaf) werk, waar de ‘maker’ vragen over heeft en die
wellicht bij de gesprekspartners vragen oproepen.
De vraaggerichtheid en de strakke opzet, van de verschillende
rollen en de verschillende stappen in het gesprek, maken dat
je met meer respect en ruimte naar geleverd werk kijkt. Er
ontstaat een ander gesprek, waardoor je je oordeel of
beoordeling (toets) beter afstemt op de vraag van de
inbrenger, lees student.
Een uitdaging voor menig examinator om met een
vraaggerichte houding aandacht en ruimte voor gemaakt
werk en een uitgesteld oordeel op voldoende niveau te
beoordelen, c.q. toetsen.
Peter en Corrie vinden dat de CRP-methode de toetssteen van
examencommissies kan doorstaan.
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Bijlage:
In 4-stappen
Rollen
Artist(s)
Responder(s), waaronder een notulist
Facilitator
Stappen
1. Responders geven betekenisvolle reacties
Reacties beginnen met: ‘wat me raakte (inspireerde,
ontroerde, trof, verraste, sterkte, tot denken
aanzette…)was…’*
2. Artist stelt vragen aan de responders
De vragen kunnen gesloten of open zijn. De facilitator
helpt de artist open vragen te stellen die tot de kern
leiden.
3. Responders stellen open, neutrale vragen
Deze vragen helpen de artist de eigen vraagstukken uit
te diepen.
De artist stelt desgewenst vragen terug.
Stap 2 en 3 wisselen dan af.
4. Responders voegen toe
Een toevoeging begint met: ‘..ik heb
een tip (compliment, oplossing, idee,
punt van kritiek…) over….. wil je het horen?’ De artist
geeft aan hier wel of niet open voor te staan.
Nabespreking
Besproken wordt: welke inzichten deed de
artist op en hoe is het CRP proces bevallen
Desgewenst wordt de rol van de
facilitator nabesproken op de CRP- manier.
* Na stap 1 kan een kort gesprek plaatsvinden tussen artist en facilitator
om stap 2 voor te bereiden.
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