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VOORSTELRONDE



DOELEN VAN DE WORKSHOP
Wat zijn de ervaringen van deelnemers in het ‘aanleren’ van 
samenwerking?
Hoe beoordeel je samenwerking op dit moment?
Waarom leren we leerlingen/studenten samenwerken?
Kennismaking met versie 0 van het product



BOUW EEN STADSPOORT
Opdracht: 
 De weg loopt onder de stadspoort door
 Bovenop de stadspoort moet een wimpel geplaatst worden
 Onder de stadspoort moet een Legolandertje doorlopen

 Gebruik van alle kleuren evenveel blokjes
 Jullie hebben 10 minuten de tijd



ONTWERPPRINCIPES PRODUCT
 Formatief product: een zelf-check-rubric in leerlingtaal
 Mogelijkheid om de formatieve cyclus (Baartman en Gulikers) te doorlopen. 
 Leerlingen leren pas als ze ook wat met de feedback moeten doen

 Boekje generieke studievaardigheden
 10 onderdelen, geeft beperkingen maar ook helderheid

 Volgende product subwerkgroep samenwerken: Summatief product om 
samenwerking te beoordelen voor docenten 

 Doel van de werkgroep: 
 Laagdrempelig toegankelijk maken van lesmateriaal:
 Op de website: www.havohbo.nl, met 
 Kostenloos

http://www.havohbo.nl/


NAAR AANLEIDING VAN GEBRUIK 
RUBRIC EN UITLEG: FEEDBACK?



STELLINGEN



WAAROM WERKEN JULLIE ZOVEEL 
SAMEN OP SCHOOL… MIJN DOCHTER 
DOET ALTIJD AL HET WERK TERWIJL 
ANDEREN ACHTEROVER HANGEN

Uitspraak 1



SAMENWERKEN IS GOED VOOR 
ALLE LEERLINGEN/STUDENTEN

Uitspraak 2



OP HET HBO LEREN STUDENTEN 
SAMENWERKEN ZOALS ZE DAT 
STRAKS OP DE WERKVLOER NODIG 
HEBBEN

Uitspraak 3



MOET JE SAMENWERKEN 
SUMMATIEF BEOORDELEN?

Uitspraak 4



VRAGEN DIE WE NOG WILLEN 
BEANTWOORDEN?
Hoe verwerk ik de feedback in voornemens voor ‘een volgende’ 
samenwerking, feedback, feedforward, feed
Kan je een individu beoordelen op samenwerking?



SUGGESTIES EN AANBEVELINGEN
1. Voor de leerlingrubric zoals je die vandaag hebt gebruikt?
2. Voor een nog te ontwikkelen summatief product? 
3. Heb je antwoorden op onze vragen van de vorige dia:

1. Hoe verwerk ik de feedback in voornemens voor ‘een volgende’ samenwerking. 
Hoe organiseren we feedup en feedforward?

2. Kan je een individu beoordelen op samenwerking?

4. Bijvoorbeeld: Welke andere producten zou je graag zien?
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