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Samenvatting	
Groepswerk wordt zowel in het voortgezet als in het hoger onderwijs regelmatig ingezet als 

onderwijsvorm. Toch levert het beoordelen van groepswerk de nodige uitdagingen op. Vooral het 

rechtvaardig meenemen van de individuele bijdrage in de beoordeling wordt als heikel punt ervaren. 

Belangrijk in een rechtvaardige beoordeling is ook dat studenten de beoordeling begrijpen en als eerlijk 

ervaren.  

Aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) begint dit vraagstuk een steeds grotere rol te spelen. 

Door veranderingen in het curriculum en groeiende studentenaantallen worden steeds meer projecten 

in groepen uitgevoerd. Gezien de beperkte ervaringen met het beoordelen van groepswerk op een deel 

van de faculteiten, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kun je in de beoordeling van het 

resultaat van groepswerk van bachelorstudenten aan de TU/e de individuele bijdragen op een zo 

rechtvaardig mogelijke manier meenemen?  

Om deze vraag te beantwoorden zijn aan de hand van literatuur verschillende mogelijkheden voor het 

beoordelen van groepswerk uiteengezet. Vervolgens zijn ervaringen van vier TU/e‐medewerkers en drie 

middelbare school docenten vergeleken. Aan de hand van interviews is een beeld geschetst van 

beoordelingsvormen in de praktijk. Tenslotte zijn de ervaringen van een groep eerstejaars TU/e‐

studenten en een groep 4 vwo‐leerlingen bevraagd met behulp van vragenlijsten. 

Gezien de bescheiden omvang van dit onderzoek, is er geen eenduidig antwoord te geven op de 

onderzoeksvraag. Wel zijn er op basis van de resultaten een aantal conclusies te trekken, welke als 

advies kunnen dienen voor de beoordeling van groepswerk op de TU/e.  

Zo bestaat er over het algemeen bij de bevraagde docenten de wil om studenten gedeeltelijk individueel 

te beoordelen. Ook zijn er vanuit zowel de docenten als de literatuur positieve geluiden over het 

toepassen van peer assessment. 

In de beoordeling spelen drie pijlers een rol: de beoordeling van het groepsproduct, de 

procesbeoordeling door de begeleider en de beoordeling door de groepsgenoten. Docenten geven aan 

dat de individuele beoordeling door groepsgenoten een grote factor mag zijn, maar zijn aan de andere 

kant bang om vriendjespolitiek onder de studenten in de hand te werken. In welke mate er toezicht 

moet zijn en een begeleider een inbreng moet hebben is dus afhankelijk van randvoorwaarden, zoals de 

ervaring met peer assessment van de studenten en hoe goed studenten elkaar voor het project al 

kennen. 

De studenten zelf zijn gemiddeld tevreden met de gehanteerde beoordelingsvorm. Bij de vwo’ers werd 

er één groepscijfer uitgedeeld, terwijl er bij de studenten een beoordeling werd gegeven op basis van 

eindproduct, tussenproduct, feedback van de begeleider en peer assessment. Beide groepen geven, 

zonder significant verschil, aan tevreden te zijn met de huidige manier van beoordelen. Vergroting van 

de individuele component van de beoordeling wordt gemiddeld als neutraal of zelfs als negatief gezien. 

Zowel de literatuur als docenten geven aan dat het belangrijk is om gedurende het project het 

groepsproces in de gaten te houden en studenten bewust met groepsproces bezig te laten zijn. Gekeken 

naar de perceptie van studenten moet deze controle niet te frequent zijn en niet te veel van bovenaf 

opgelegd worden. 

Concluderend kan gezegd worden dat een rechtvaardige beoordeling tot stand komt door studenten 

gedurende het project bewust te laten zijn van het groepsproces en aan het eind van het project een 



 
 

goede balans te vinden tussen beoordeling van het eindproduct en persoonlijke beoordeling door de 

begeleider en de groepsgenoten. De weging van deze drie factoren in de beoordeling van een bepaald 

project moet gebaseerd zijn op bijvoorbeeld de leerdoelen, ervaring van studenten met peer 

assessment en hoe goed studenten elkaar kennen bij aanvang van een project.  

Tenslotte zijn op basis van de resultaten een aantal adviezen uitgebracht voor in de praktijk. 
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1. Inleiding	
 

In zowel het voortgezet als het hoger onderwijs wordt het belang van groepswerk onderkend. Echter, 

het beoordelen van groepswerk brengt nog steeds problemen met zich mee. Dit begint al bij het creëren 

van de juiste voorwaarden. Zo is het belangrijk om groepen op een evenwichtige en eerlijke manier 

samen te stellen. In dit onderzoek zal echter vooral gekeken worden naar het  beoordelen van 

groepswerk en hoe hierbij de bijdrage van ieder individu op een zo rechtvaardig mogelijke manier kan 

worden meegenomen. Het zogenaamde meeliften is hierin een probleem, maar ook de onzekerheid van 

docenten om tot één oordeel voor de hele groep te komen, speelt mee. Tenslotte is het belangrijk dat 

studenten of leerlingen de beoordeling begrijpen en eerlijk vinden.  

Aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) begint dit vraagstuk een steeds grotere rol te spelen. 

Door veranderingen in het curriculum en groeiende studentenaantallen worden steeds meer projecten 

in groepen uitgevoerd. Gezien de beperkte ervaringen met het beoordelen groepswerk op een deel van 

de faculteiten, rijst de vraag: hoe kan in deze beoordeling de bijdrage van het individu op een 

rechtvaardige manier worden meegenomen? Deze vraag heeft geleid tot de volgende deelvragen: 

‐Welke vormen van het beoordelen van groepsproducten kunnen we onderscheiden? 

‐Hoe wordt binnen deze verschillende beoordelingsvormen getracht de individuele bijdrage mee te 

nemen? 

‐Hoe kan peer assessment worden ingezet bij de totstandkoming van zo’n beoordeling en aan welke 

voorwaarden moet deze peer assessment voldoen volgens studenten en docenten? 

‐Wat is de mening van studenten zelf over verschillende vormen van beoordeling van groepswerk? 

Om tot beantwoording van deze vragen te komen, zijn aan de hand van literatuur verschillende 

mogelijkheden voor het beoordelen van groepswerk uiteengezet en ervaringen op verschillende 

faculteiten van de TU/e en op verschillende middelbare scholen met elkaar vergeleken. . Voor dit laatste 

is aan de hand van interviews met docenten en onderwijsmedewerkers een beeld geschetst van 

beoordelingsvormen in de praktijk. Met vragenlijsten bij studenten en leerlingen is hun mening 

bevraagd. Uiteindelijk is informatie uit de theorie en de beide instrumenten gecombineerd om tot een 

advies te komen wat betreft het beoordelen van groepswerk van bachelorstudenten aan de TU/e. 
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2.	Theorie	
 

Al geruime tijd wordt het belang van groepswerk in het onderwijs onderkend. (1) Ook in het 

wetenschappelijk onderwijs wordt het werken in groepen als een essentiële vaardigheid gezien. 

Groepswerk draagt bij aan interpersoonlijke vaardigheden van studenten, zorgt ervoor dat studenten 

elkaar motiveren en van elkaar leren. (2) Bovendien kunnen meerdere studenten aan één, complexer 

probleem werken en kan de nakijklast van docenten afnemen. (3) Door groeiende studentenaantallen is 

zeker ook dit laatste op dit moment aan de Technische Universiteit Eindhoven relevant.  

Al met al is groepswerk een onderwijsvorm met toegevoegde waarde. Wat echter zeer belangrijk is bij 

het toepassen van groepswerk, is dat er op een rechtvaardige manier beoordeeld wordt. Naar de 

beoordeling van groepswerk is in de laatste jaren veel onderzoek gedaan en hieruit zijn een aantal 

belangrijke voorwaarden naar voren gekomen (4), welke hieronder per deelvraag behandeld zullen 

worden.   

2.1	Beoordelingsvormen	voor	groepswerk	
Illustratief voor de discussie over beoordeling van groepswerk is de veelheid aan literatuur die erover 

verschenen is. In een aantal van deze documenten worden verschillende beoordelingsvormen met voor‐ 

en nadelen op een rij gezet. De volgende selectie van veelgebruikte methoden met hun voor‐ en 

nadelen is gebaseerd op een overzicht van een aantal toonaangevende werken in het veld. (5) 

Alle groepsleden krijgen hetzelfde cijfer 

Een veelgebruikte methode is beoordeling van het groepsproduct, waarbij alle groepsleden hetzelfde 

cijfer krijgen. 

Voordelen: 

‐ Gemakkelijk uitvoerbaar 

‐ Verantwoordelijkheid bij groep wordt versterkt: de groep slaagt of faalt als geheel 

Nadelen: 

‐ Individuele bijdragen worden niet meegenomen 

‐ Kans op meeliften door zwakke studenten 

‐ Goede studenten kunnen worden afgeremd door zwakke studenten 

Examenvragen 

Een methode om meeliften te voorkomen is het stellen van examenvragen aan het eind van het project. 

Deze vragen moeten zo worden opgesteld, dat ze alleen zijn te beantwoorden als studenten zich 

voldoende in het project verdiept hebben. 

Voordelen: 

‐ Studenten kunnen meer gemotiveerd raken om zich te verdiepen in het werk van hun groepsgenoten 

Nadelen: 

‐ Studenten kunnen de groep negeren om te gaan studeren voor hun eigen examen 

‐ Examen kost de docent extra werk 
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Taken opdelen 

Indien het project op te delen is in taken van een vergelijkbaar niveau, kan iedere student een eigen 

taak gegeven worden. Het eindcijfer bestaat dan voor een deel uit het uitvoeren van de eigen taak en 

voor een deel uit groepscijfer. 

Voordelen: 

‐ Objectieve manier om de individuele bijdrage te staven 

‐ Individuele component van de beoordeling kan zorgen voor extra motivatie 

Nadelen: 

‐ Het kan moeilijk zijn het project op een eerlijke manier op te delen 

‐ Het opdelen kan de samenwerking negatief beïnvloeden 

‐ Afhankelijkheid van andermans taken kan het proces van bepaalde studenten vertragen 

Directe evaluatie 

De begeleider kan gedurende het project door directe bemoeienis de individuele bijdrage peilen. Dit kan 

bijvoorbeeld door mondelinge toetsen, periodieke verslagen of observatie. 

Voordelen: 

‐ Goede manier om individuele bijdrage te staven 

‐ Geeft de begeleider de mogelijkheid om meer specifieke feedback te geven aan studenten 

Nadelen: 

‐ Kost veel tijd voor de begeleider 

‐ Verkregen informatie is vaak subjectief en kan onjuist of onnauwkeurig zijn 

Verdelen totaalcijfer 

Een methode waarbij de groep zelf invloed heeft op het cijfer van ieder individu is het verdelen van een 

totaalcijfer. Hierbij krijgt de groep een aantal punten wat gelijk is aan het cijfer voor het eindproduct 

maal het aantal groepsleden. Deze punten mogen de studenten vervolgens zelf verdelen over de groep. 

Voordelen: 

‐ Gemakkelijk te implementeren 

‐ Beoordeling door groepsgenoten kan studenten motiveren om meer bij te dragen aan de groep 

Nadelen: 

‐ Kans op subjectieve evaluatie bij studenten, bijvoorbeeld vrienden die elkaar een hoger cijfer geven. 

‐ Kans op persoonlijke conflicten binnen de groep 

‐ Kan competitie veroorzaken binnen een groep 

‐ Het kan lastig zijn voor studenten om elkaar te beoordelen zonder objectieve criteria 

Individuele gewichtsfactor 

Met behulp van peer assessment met een gegeven lijst van criteria kan per student een individuele 

factor bepaald worden. Uiteindelijk wordt het groepscijfer met deze factor vermenigvuldigd. 

Voordelen: 

‐ Geeft studenten een objectief handvat om individuele bijdrage te beoordelen 

Nadelen: 

‐ Kost veel tijd voor de begeleider 
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‐ De schaling van cijfers kan verkeerd geïnterpreteerd worden 

‐ De verschillende criteria hebben hetzelfde gewicht in het cijfer 

Beoordeling van het proces door de begeleider 

De begeleider kan op een directe manier het proces evalueren, bijvoorbeeld door de groepen apart te 

nemen en vragen te stellen over het groepsproces. 

Voordelen: 

‐ Studenten reflecteren op hun werk als groep 

‐ De gesprekken leveren veel informatie op, wat in de beoordeling meegenomen kan worden 

Nadelen: 

‐ Gesprekken kosten de begeleider veel tijd 

‐ Studenten moeten wellicht getraind worden in het evalueren van het groepsproces 

Beoordeling van het proces door peer assessment 

Een mogelijkheid van peer assessment is het beoordelen van groepsgenoten met behulp van een lijst 

met criteria. Op deze criteria kan bijvoorbeeld een 5 puntenschaal van ‐2 tot en met +2 worden 

gehanteerd. De som van de beoordeling op deze criteria kan met een weging meegenomen worden in 

het eindcijfer. Om cijferinflatie te voorkomen kan geëist worden dat de gemiddelde som over alle 

beoordeelde groepsgenoten 0 moet zijn. 

Voordelen: 

‐ Geeft een gepersonaliseerde blik op de bijdrage van iedere groepsgenoot 

‐ De lijst met criteria geeft de studenten handvatten voor de beoordeling 

Nadelen: 

‐ Het is redelijk complex. De begeleider moet de resultaten ook tot op zekere hoogte controleren 

‐ Een lijst met criteria dekt niet altijd de lading van het groepsproces 

‐ Studenten kunnen de criteria verkeerd interpreteren 

Voor al deze methoden is het ook nog van belang op welke manier er beoordeeld wordt en in welke fase 

van het groepsproces deze beoordeling plaatsvindt. Het onderscheid dat hier gemaakt moet worden, is 

tussen  summatief  en  formatief  beoordelen.  Waar  bij  veel  opdrachten  uiteindelijk  een  summatief 

oordeel, een cijfer moet worden gegeven, kan er  tussentijds gebruik gemaakt worden van  formatieve 

beoordeling. Door bijvoorbeeld groepsleden tijdig te vragen om een formatief oordeel te geven over het 

groepsproces,  zullen  problemen  in  de  groep  sneller  aan  het  licht  komen,  zonder  dat  studenten  hun 

groepsgenoten  een  slechter  cijfer  moeten  geven.  Een  dergelijke  formatieve  beoordeling  kan  zelfs 

evenveel positief effect hebben op het groepsproces als een summatieve beoordeling. (4) 

2.2	Beoordeling	individuele	bijdrage	
In een beoordeling moet er gekeken worden naar eerlijkheid. De grootste frustratie van studenten in 

groepswerk is dat de beoordeling vaak niet als fair wordt gezien. Het geven van één cijfer aan de hele 

groep wordt bijvoorbeeld vaak slecht ontvangen door studenten. (4)  

Ook is het belangrijk dat studenten goed op de hoogte zijn van wat er wordt beoordeeld en met welke 

criteria. (6) Bovendien is het belangrijk om onderscheid te maken tussen het beoordelen van het proces 
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en het product. Vooral voor het beoordelen van het proces is de mening van de studenten zelf 

belangrijk, aangezien het voor docenten vaak lastig is om bij iedere groep het proces in de gaten te 

houden. Het meenemen van de ervaringen van de studenten in beoordeling van het groepsproces kan 

dus zeer nuttig zijn. Een manier om dat te doen is door middel van peer assessment. (4) 

2.3	Peer	assessment	
Peer assessment is het proces waarbij studenten elkaar beoordelen op hun bijdrage aan het 

eindproduct, maar ook op hun gedrag binnen de groep. Dit kan zowel op formatieve als op summatieve 

wijze gebeuren. Peer assessment wordt in toenemende mate toegepast in het onderwijs, om een aantal 

redenen. Zo geldt het beoordelen van andermans werk als een basis voor kritisch zelfbeoordelen: door 

peer assessment kunnen studenten meer inzicht krijgen in de kwaliteit van hun eigen werk en kan de 

student aangezet worden tot reflectie op het eigen studiegedrag. (7) 

Hierbij is het wel belangrijk dat de peer assessment op de juiste manier wordt toegepast. Het is 

bijvoorbeeld belangrijk dat studenten aangeleerd wordt om peer assessment te gebruiken. Het 

beoordelen van andermans werk is een vaardigheid, die langzaam opgebouwd moet worden. Ook moet 

transparant zijn waar de studenten op beoordelen en moet er op concrete aspecten beoordeeld 

worden. (8) (9) 

Het toepassen van peer assessment kan op verschillende manieren. Een onderscheid bestaat er 

bijvoorbeeld tussen anoniem beoordelen of juist niet. Bij dubbel anoniem beoordelen weet de student 

niet wiens werk hij aan het nakijken is, en weet de andere student niet wie zijn werk beoordeeld heeft. 

Hiermee voorkom je een gekleurde beoordeling op basis van voorkennis bij de studenten. (10) Probleem 

is echter dat dubbel anoniem beoordelen van groepsgenoten onderling praktisch onmogelijk is. 

Bovendien is dubbel anoniem beoordelen vooral bedoeld om het product te beoordelen en als dusdanig 

minder geschikt voor beoordeling van het proces. 

Het is ook mogelijk om deze peer feedback publiekelijk te doen. Nadeel hiervan is dat studenten hun 

mening sneller zullen nuanceren, om groepsgenoten te sparen. Echter, een voordeel van deze methode 

is dat publieke feedback van groepsgenoten een grotere invloed heeft op het latere gedrag van de 

beoordeelden wat betreft het werken in groepen. (11) 

Nog een alternatieve vorm van peer assessment is om binnen een groep te beoordelen, maar wel in het 

midden te laten wie welke beoordeling heeft uitgedeeld, het zogenaamde secret peer assesment. Op 

deze manier durven studenten vaak eerlijker voor hun mening uit te komen. Dit is terug te zien aan een 

grotere spreiding in de uitgedeelde cijfers in vergelijking met open peer assessment. (12) 
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3.	Methode	
 

In dit hoofdstuk wordt de werkwijze beschreven welke gevolgd is om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden. Bovendien zullen de respondenten en de gebruikte instrumenten toegelicht worden. 

3.1	Werkwijze	
Om te onderzoeken hoe de individuele bijdrage op een rechtvaardige manier kan worden meegenomen 

in de beoordeling van groepswerk, is de onderzoeksvraag opgedeeld in deelvragen over belangrijke 

onderwerpen. Deze vragen over meer specifieke onderwerpen zijn in de inleiding al genoemd en gaan in 

het kort over de verschillende vormen van groepswerk, verschillende manieren om de individuele 

bijdrage mee te nemen in de beoordeling, het toepassen van peer assessment en de tevredenheid van 

studenten en leerlingen. Deze onderwerpen zijn in dit onderzoek van twee kanten belicht. 

Allereerst is gekeken vanuit de beoordelingskant. Hiervoor zijn docenten op de middelbare school en 

onderwijscoördinatoren op de universiteit benaderd. Zij zijn geïnterviewd over de vormen van 

beoordeling en hoe hierin de individuele bijdrage wordt meegenomen. Ook is er gesproken over peer 

assessment en is gepeild hoe de beoordelaars zelf denken over bepaalde beoordelingsvormen en hoe 

tevreden zij denken dat studenten daarover zijn. 

Aan de andere kant zijn de studenten en leerlingen zelf bevraagd. Aan hen is met behulp van een 

vragenlijst gevraagd of zij de cijfers als rechtvaardig beschouwen. Bovendien is nagegaan hoe studenten 

naar peer assessment kijken en of zij het gevoel hebben dat de individuele bijdrage op een eerlijke 

manier wordt meegenomen.  

 

3.2	Respondenten	
De geïnterviewde respondenten zijn op te delen in twee groepen. Voor de interviews zijn zeven 

verschillende beoordelaars ondervraagd. Drie hiervan zijn natuurkundedocent op twee verschillende 

middelbare scholen in Noord‐Brabant. De andere respondenten waren verantwoordelijk voor de 

beoordeling van groepswerk op drie verschillende faculteiten aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Drie van deze respondenten zijn onderwijsmedewerkers op verschillende faculteiten. De vierde 

respondent is de verantwoordelijk docent van een groepsproject. De affiliaties van de respondenten zijn 

weergegeven in Tabel 1. 

Tabel 1: De geïnterviewde respondenten gerangschikt naar onderwijsinstelling. 

Respondent  Onderwijsinstelling 

Natuurkundeleraar 1  Middelbare school A 

Natuurkundeleraar 2  Middelbare school A 

Natuurkundeleraar 3  Middelbare school B 

Onderwijsmedewerker 1  TU/e faculteit A 

Docent 1  TU/e faculteit A 

Onderwijsmedewerker 2  TU/e faculteit B 

Onderwijsmedewerker 3  TU/e faculteit C 
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Hierbij kan worden opgemerkt dat op faculteit A relatief weinig ervaring is met het beoordelen van 

groepswerk. Faculteit B heeft al langer ervaring met het beoordelen van groepswerk en aan faculteit C 

bestaat de studie voor een groot gedeelte uit uitgebreide groepsprojecten. 

Vanwege de beperkte omvang van dit onderzoek zijn met de vragenlijsten twee van de vijf verschillende 

groepen studenten ondervraagd. Er is bewust gekozen voor één groep waarbij geen gebruik werd 

gemaakt van peer assessment en een andere groep waarbij dit wel het geval was. De eerste groep was 

een groep van 27 leerlingen uit een 4 vwo‐klas op middelbare school A. De tweede groep was een groep 

van 16 eerstejaarsstudenten op faculteit A. 

3.3	Instrumenten	
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een tweetal instrumenten: een interview en een vragenlijst. 

Voor beide instrumenten geldt dat de basis voor ieder interview of enquête hetzelfde is gebleven, maar 

dat bepaalde vragen zijn aangepast naar de situatie die op een bepaalde onderwijsinstelling van 

toepassing was. Het basisinterview is te vinden in Appendix A. De vragen van het interview zijn 

gerangschikt naar categorieën, welke uiteindelijk relevant waren voor het beantwoorden van de 

verschillende deelvragen. 

Bij de deelvraag over vormen van beoordeling, werden de geïnterviewden voor een deel vrij gelaten om 

de door hen gekozen vorm van beoordeling toe te lichten. Daarnaast blijkt uit de theorie dat het van 

belang is of er formatief of summatief beoordeeld wordt en op welk moment er beoordeeld wordt. 

Vandaar dat er ook steeds gevraagd is naar het onderscheid tussen proces en product en (tussentijdse) 

formatieve beoordeling. 

Wat betreft het meenemen van de individuele bijdrage in de beoordeling is er gevraagd naar hoe 

problemen als meeliften worden voorkomen.  

Op het gebied van peer assessment is er gekeken naar hoe de peer assessment is georganiseerd en naar 

hoe sterk het meetelt in de eindbeoordeling. Bovendien is er gevraagd naar de reacties van studenten 

op het al dan niet gebruiken van peer assessment.  

Hoewel de vierde deelvraag over de tevredenheid van studenten gaat, is hiernaar ook in de interviews 

geïnformeerd. Hoe tevreden denkt de docent dat studenten zijn? En hoe rechtvaardig vindt de docent 

de cijfers? De antwoorden op deze vragen kunnen naast de vragenlijsten gelegd worden om een 

algemeen beeld van tevredenheid te krijgen. 

Er is gekozen voor een half gestructureerd interview om een kwalitatief beeld te krijgen. Met een half 

gestructureerd interview kan snel een globaal beeld verkregen worden en kan door in te spelen op 

antwoorden verdieping op bepaalde onderwerpen plaatsvinden. (13) Dit sluit goed aan bij de informatie 

die de gesprekken met docenten en onderwijsmedewerkers moesten opleveren: een beeld van welke 

vormen van beoordeling van groepswerk worden gehanteerd, hoe daarin de individuele bijdrage wordt 

meegenomen en hoe peer assessment daarbij kan helpen. 

In Appendix B zijn de twee verschillende vragenlijsten te vinden. Deze vragenlijsten zijn speciaal voor dit 

onderzoek opgesteld. De vragen kunnen gerangschikt worden naar relevantie voor het beantwoorden 

van bepaalde onderzoeksvragen. In  
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 Tabel 2 is weergegeven welke vragen van de vragenlijsten relevant zijn voor het beantwoorden van 

welke deelvragen. Wat opvalt is dat weinig vragen betrekking hebben op welke vormen van beoordeling 

men kan onderscheiden. Dit is meer een feitelijke vraag, welke sterker is teruggekomen in de interviews. 

Met de vragenlijsten is de, subjectieve, mening van studenten bevraagd. Er is gekozen voor een 

vragenlijst aangezien het verkrijgen van kwantitatieve informatie hier het doel was. Het ging per vraag 

om hoe tevreden de studenten over het betreffende onderwerp zijn. Verder is gekozen om deze lijst 

anoniem af te nemen en bijvoorbeeld niet te kiezen voor een groepsinterview. Dit omdat er 

bijvoorbeeld gevraagd wordt naar meeliftgedrag, of tevredenheid over het handelen van de docent. 

Studenten kunnen zich geremd voelen om hier eerlijk over te zijn in een open gesprek. 

Verder is bij het opstellen van de vragenlijsten gekeken naar de checklist vragenlijsten van ESOE 

(Appendix C). 

De vragen in  

 

 

 

 

 

 Tabel 2 gemarkeerd met een * gaan over de vorm en zullen apart beschouwd worden. Vragen met ** 

zijn zo opgesteld dat tevredenheid over de huidige beoordelingsvorm wordt aangeduid met een lage 

score,  in plaats van met een hoge score.  

3.4	Analyse	
Voor beide instrumenten is voor een verschillende analyse gekozen. Allereerst de interviews. Hierbij is 

gekozen voor een analyse op basis van betekenisvolle fragmenten. (14) Voor de interviews zijn aan de 

hand van de onderzoeksvragen en een aantal relevante specifieke vragen een negental categorieën 

opgesteld. Per geïnterviewde zijn de antwoorden in deze categorieën gerangschikt en kort 

uitgeschreven. Op deze manier ontstaat, naar voorbeeld van bijvoorbeeld Bijlsma‐Frankema (15), een 

matrix met horizontaal de geïnterviewden en verticaal de categorieën. Door horizontaal naar verschillen 

en overeenkomsten te zoeken, kunnen de verschillende onderzoeksvragen beantwoord worden. Door 

verticaal hetzelfde te doen, kan per docent of medewerker gekeken worden naar het beleid ten aanzien 

van beoordeling van groepswerk. De volledige matrix is te vinden in Appendix D. 
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Voor de analyse van de vragenlijsten is meer kwantitatief gekeken. Voorafgaand zijn de vragen in de 

vragenlijsten ingedeeld naar de onderzoeksvraag waarop ze betrekking hebben (zie  

 

 

 

 

 

 Tabel 2). Vervolgens is per vraag gekeken naar het gemiddelde en de standaarddeviatie en zijn 

eventuele bijzonderheden genoteerd. Met behulp van het programma Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) is per vraag gekeken of er een significant verschil (p ≤ 0,05) te vinden was tussen de 

antwoorden in het WO en op het vwo. Tenslotte is bij de vragen gemarkeerd met een * in 

 

 

 

 

 

 Tabel 2 gekeken naar bijzonderheden.  

Aan de hand van de analyses van de vragenlijsten en de uitwerkingen van de interviews is per deelvraag 

naar een antwoord gezocht. Deze antwoorden zijn gecombineerd om tot een conclusie te komen. 

 

 

 

 

 

 

 Tabel 2: De vraagnummers van de verschillende vragenlijsten gerangschikt naar op welke deelvragen ze betrekking hebben. 
De vragen gemarkeerd met een * gaan over de vorm en zullen apart beschouwd worden. Vragen met ** zijn zo opgesteld dat 
tevredenheid over de huidige beoordelingsvorm wordt aangeduid met een lage score,  in plaats van met een hoge score. 
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  Deelvraag 1:  

Welke vormen 

van het 

beoordelen van 

groepsproducten 

kunnen we 

onderscheiden? 

Deelvraag 2: 

Hoe wordt binnen deze 

verschillende 

beoordelingsvormen getracht de 

individuele bijdrage mee te 

nemen? 

Deelvraag 3: 

Hoe kan peer assessment 

worden ingezet bij de 

totstandkoming van zo’n 

beoordeling en aan welke 

voorwaarden moet deze 

peer assessment voldoen 

volgens studenten en 

docenten? 

Vragenlijst WO 

(OGO) 

2,11,16**  2,3,4*,5**,6,7**, 9**,17  8*,9**,12, 13*, 14, 15* 

Vragenlijst 

4VWO (PO 

natuurkunde) 

2,11*,15**  2,3,4,5**,6,7**, 9**,12**,16  8*,9**,11,13,14* 
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4.	Resultaten	
 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de interviews en vragenlijsten aan bod. Per deelvraag zullen 

de resultaten van zowel de interviews als de vragenlijsten besproken worden.   

4.1	Vormen	van	beoordeling	van	groepswerk	
Interviews 

In Tabel 3 is een overzicht weergegeven van de verschillende beoordelingsvormen die in de interviews 

naar voren zijn gekomen. Na het overzicht zal dieper worden ingegaan op de overeenkomsten en 

verschillen. 

Tabel 3: De verschillende beoordelingsvormen voor groepswerk op de verschillende onderwijsinstellingen. 

  Middelbare 
school A 

Middelbare 
school B 

Faculteit A  Faculteit B  Faculteit C 

Beoordeling 
projectwerk 

Groepscijfer, 
bij 
uitzondering 
verdelen 
totaalcijfer 

Soms 
groepscijfer 
 
Soms verdelen 
totaalcijfer 
 
Soms individueel 
cijfer, gebaseerd 
op 
groepsverslagen, 
anonieme peer 
assessment en 
verslag 
begeleider. 
Docent bepaalt 
volledige cijfer 

Individueel cijfer, 
bestaat voor 60% 
uit het 
eindproduct van 
de groep, 20% uit 
tussenbeoordeling 
groepsproduct, 
10% individueel 
door tutor en 10% 
peer assessment 

Individueel 
cijfer, bestaat 
voor 50% uit 
het 
eindproduct 
van de groep, 
25% 
individueel 
door tutor en 
25% peer 
assessment 

Individuele 
beoordeling, 
gebaseerd op 
ontwikkeling 
competenties 
in project, 
vakken en 
daarbuiten 
gedurende 
een half jaar 

 

Uit Tabel 3 blijkt dat er een aantal verschillende vormen van groepswerk zijn, welke ieder ook op hun 

eigen manier beoordeeld worden. Vijf van de zeven ondervraagden maken in bepaalde projecten 

gebruik van een individuele component in de beoordeling. 

Klein groepswerk op de middelbare school, zoals practica en profielwerkstukken in tweetallen, wordt in 

alle gevallen met een groepscijfer beoordeeld. Dit is deels een praktische keuze om de nakijklast beperkt 

te houden, maar ook een bewuste afweging: “Een groepsgrootte van twee is vaak ideaal, dan moeten ze 

allebei echt actief bezig zijn. Bij een derde zie je al dat er een ‘derde wiel’ aan de fiets zit”, aldus 

natuurkundeleraar 1. Bij grotere projecten wordt er anders over de beoordeling nagedacht. Toch maken 

natuurkundeleraar 1 en natuurkundeleraar 2 slechts bij uitzondering gebruik van een individuele 

beoordeling. Alleen in gevallen waarbij vanuit de leerlingen wordt aangegeven dat het groepsproces 

scheef loopt en het te laat is om in te grijpen in het proces, wordt er gebruik gemaakt van een 

individuele beoordeling. Dit gebeurt volgens het verdelen van het totaalcijfer, zoals besproken in 
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hoofdstuk 2 (de leerlingen krijgen samen een totaalcijfer en kunnen dit cijfer zelf verdelen onder de 

groepsgenoten). Natuurkundeleraar 3 maakt ook gebruik van groepscijfers in bepaalde projecten, maar 

in het vakoverstijgend project worden verschillende controlemechanismes ingebouwd. Echter, hoewel 

er groepsverslagen worden gemaakt, leerlingen elkaar twee keer beoordelen en de begeleider verslag 

uitbrengt, is er geen vast beoordelingsmechanisme. De docent bepaalt zelf in hoeverre hij bijvoorbeeld 

de peer assessment meeneemt in de beoordeling. Over het algemeen valt het op dat bij de 

ondervraagde docenten in het voortgezet onderwijs de beoordeling bijna volledig bij de docent blijft 

liggen. Leerlingen hebben soms inspraak, maar geen directe invloed op het cijfer.  

Bij de ondervraagde faculteiten ligt dit anders. Bij faculteit A en faculteit B zit een vast percentage peer 

assessment in de beoordeling. Bovendien wordt het oordeel van de tutor over het proces meegenomen 

in de eindbeoordeling. De Technische Universiteit Eindhoven hanteert zelfs een adviesdocument waarin 

wordt gesteld dat een groepsopdracht voor een gedeelte met peer assessment zou moeten worden 

beoordeeld. Opvallend is dat hierin wordt gesproken over maximaal 10% van de beoordeling, of zelfs 

alleen advies. Op faculteit B, waar veel ervaring is met het beoordelen van groepswerk, is dit percentage 

25%. Ook op faculteit A zou zowel volgens docent 1 als volgens onderwijsmedewerker 1 het cijfer nog 

persoonlijker mogen worden en het gewicht van peer assessment wellicht groter. 

Onderwijsmedewerker 3 zegt zelfs, wanneer naar de ideale beoordeling wordt gevraagd: “Zou je voor 

een heel geleidelijke opbouw kunnen kiezen (..) waarbij je collega’s en medestudenten een steeds 

grotere rol kunt geven in de beoordelingscomponenten, dus bij peer assessment bijvoorbeeld, dat je in 

jaar 3 zegt: doe maar volledig”. De faculteiten zouden dus zelfs een grotere component peer assessment 

willen zien. Faculteit C hanteert een volledig andere beoordeling, welke is gericht op het verwerven van 

competenties. Gedurende een project van een half jaar wordt er dus gekeken naar het groepswerk van 

een student, maar de individu staat centraal. Zo worden buiten het project zelf, ook de individuele 

vakken, individuele reflectie en ontwikkeling meegenomen in de beoordeling van het volledige halfjaar.  

Vragenlijsten 

In  

 

 

 

 

 

 Tabel 2 is te vinden welke vragen uit de vragenlijsten er onder deelvraag 1 zijn geschaard. Als we verder 

ingaan op de antwoorden op de bijbehorende vragen zien we het volgende (Tabel 4). 
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17 
 

Tabel 4: Enquêteresultaten voor vragen met betrekking tot deelvraag 1. Waar de vraagnummers per vragenlijst verschillend 
waren, staat voor de schuine streep het vraagnummer in de WO‐enquête en na de schuine streep het vraagnummer in de 
vwo‐enquête. Als een bepaald onderwerp niet van toepassing was voor één van de twee bevraagde groepen, is dit 
aangegeven met “n.v.t.”. 

  Gemiddelde WO 
(standaarddeviatie) 

Gemiddelde vwo 
(standaarddeviatie) 

Tevredenheid beoordeling door 
groepsgenoten (vraag 2) 

4,1 (0,8)  n.v.t. 

Tevredenheid 
groepsbeoordeling (vraag 2) 

n.v.t.  4,0 (0,7) 

Toevoeging tussentijds 
evalueren (vraag 11) 

3,1 (1,2)  n.v.t. 

Aanspreken groepsgenoten 
(vraag 11) 

n.v.t.  2,5 (0,8) 

Tevredenheid begeleiden 
groepsproces (vraag 16/15) 

2,6 (1,1)  2,9 (0,7) 

 

Opvallend is dat studenten aangeven zeer tevreden te zijn over hoe ze door groepsgenoten zijn 

beoordeeld (4.1 uit 5). Dit terwijl studenten aan faculteit A niet gewend zijn om beoordeeld te worden 

door groepsgenoten. De leerlingen van 4 vwo zijn gemiddeld positief over het feit dat de hele groep 

hetzelfde cijfer krijgt. Groepsbeoordeling wordt door de leerlingen dus als positief ervaren. 

Verder wordt op de vraag “Het tussentijds evalueren heeft een positieve invloed gehad op het 

groepsproces” gematigd geantwoord door de WO‐studenten. Ondanks het belang wat door alle 

geïnterviewden wordt gehecht aan tussentijds evalueren, wordt dit dus niet bijzonder positief bevonden 

door studenten. Wel moet hierbij gezegd worden dat de standaarddeviatie groot is. Dit betekent dat 

sprake is van veel variëteit in de antwoorden op dit aspect.  

Op het WO wordt er enigszins negatief geantwoord op de vraag of er vaker met de begeleider 

gesproken had moeten worden. Hierbij is het relevant dat er wekelijks werd geëvalueerd, wat behoorlijk 

vaak is voor een vak aan faculteit A. De vwo‐leerlingen antwoorden neutraal op de vraag of er 

uitgebreider met de docent over het groepsproces gesproken had moeten worden. Het verschil tussen 

WO en vwo is hier niet significant. 

Verder wordt er door de vwo‐leerlingen licht negatief geantwoord op de vraag of het aanspreken van 

groepsgenoten op hun inzet had geholpen voor het groepsproces. Dit is een indicatie dat de leerlingen 

gemiddeld geen behoefte hadden aan extra evaluatie van het groepsproces.  

4.2	Beoordelen	individuele	bijdrage	
Interviews 

Uit paragraaf 4.1 kan al worden afgeleid dat in de verschillende beoordelingsvormen de individuele 

bijdrage op een verschillende manier meetelt in de beoordeling. Het gewicht van de individuele 

beoordeling varieert van geen op middelbare school A tot volledig individueel op faculteit C.   

Buiten de eindbeoordeling, is het belangrijk hoe de individuele bijdrage wordt gecontroleerd. Wordt er 

tussentijds beoordeeld? En hoe wordt er bewaakt dat ieder individu bijdraagt aan het eindproduct? Om 

deze vragen te beantwoorden, is het belangrijk om het groepsproces in de gaten te houden. Tabel 5 
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geeft een overzicht van hoe hier bij de verschillende instellingen mee om wordt gegaan. 

 

Tabel 5: De controle op het groepsproces op de verschillende instituten. 

  Middelbare 
school A 

Middelbare 
school B 

Faculteit A  Faculteit B  Faculteit C 

Bewaking 
proces 

Of passief: 
leerlingen 
kunnen met 
problemen in de 
les komen, of 
actief: 
formatieve 
tussenbeoordeli
ng 

Wekelijkse 
groepsverslagen
, gesprekken 
met begeleider 

Regelmatig 
evaluatie met 
begeleider. 
Toezicht 
begeleider bij 
bijeenkomsten. 
Summatieve 
tussenbeoordeling 

Toezicht 
begeleider bij 
bijeenkomsten
. Formatieve 
tussenbeoord
eling 

Meerdere 
docenten 
bundelen 
informatie 
over 
individuele 
student 
gedurende 
semester 

 

Qua proces valt op dat alle geïnterviewden aangeven tussendoor het proces te bewaken. Bijvoorbeeld 

natuurkundeleraar 2, docent 1 en onderwijsmedewerker 2 doen dit echt op basis van een tussentijdse 

formatieve beoordeling. Bij docent 1 is deze terugkoppeling zelfs wekelijks. Maar ook natuurkundeleraar 

3 en onderwijsmedewerker 3 geven aan het proces te bewaken door bijvoorbeeld logboeken en 

groepsverslagen bij te houden, of coachgesprekken te voeren. Natuurkundeleraar 1 houdt het proces 

wat meer passief in de gaten tijdens de les en geeft leerlingen de kans om problemen te melden.  

Vragenlijsten 

De tevredenheid over het meenemen van de individuele bijdrage in de beoordeling is ook getoetst in 

beide vragenlijsten. De resultaten per vraag worden hier behandeld. De gemiddelde antwoorden en 

bijbehorende standaarddeviaties zijn gepresenteerd in    
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Tabel 6. 
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Tabel 6: Enquêteresultaten WO voor vragen met betrekking tot deelvraag 2. Waar de vraagnummers per vragenlijst 
verschillend waren, staat voor de schuine streep het vraagnummer in de WO‐enquête en na de schuine streep het 
vraagnummer in de vwo‐enquête. Als een bepaald onderwerp niet van toepassing was voor één van de twee bevraagde 
groepen, is dit aangegeven met “n.v.t.”. 

  Gemiddelde WO 
(standaarddeviatie) 

Gemiddelde vwo 
(standaarddeviatie) 

Tevredenheid beoordeling 
groepsgenoten (vraag 2) 

4,1 (0,8)  n.v.t. 

Tevredenheid 
groepsbeoordeling (vraag 2) 

n.v.t.  4,0 (0,7) 

Tevredenheid beoordeling 
begeleider (vraag 3) 

4,1 (0,6)  n.v.t. 

Beter cijfer bij individueel (vraag 
3) 

n.v.t.  2,6 (0,7) 

Tijdsbesteding t.o.v. 
groepsgenoten (vraag 4) 

2,7 (0,7)  2,9 (1,0) 

Hoger verdiend cijfer 
groepsgenoot (vraag 5) 

3,7 (1,2)  3,1 (0,7) 

Goede inschatting groepsproces 
door begeleider (vraag 6) 

3,3 (1,1)  3,4 (0,8) 

Lager verdiend cijfer 
groepsgenoot (vraag 7) 

3,0 (1,4)  2,1 (1,0) 

Meer invloed cijfer 
groepsgenoot (vraag 9) 

3,1 (1,2)  2,4 (0,7) 

Individueel cijfer eerlijker (vraag 
12) 

n.v.t.  2,6 (0,8) 

Eerlijke beoordeling gezien 
bijdrage (vraag 17/16) 

3,5 (1,2)  3,3 (0,9) 

 

Vraag 2 en 3 van beide vragenlijsten hebben betrekking op de verschillende componenten van de 

individuele beoordeling. Over zowel de beoordeling door groepsgenoten als de individuele beoordeling 

van de begeleider, geven studenten op het WO aan tevreden te zijn. Ook wordt aangegeven dat de 

begeleider een behoorlijke inschatting heeft gemaakt van de individuele bijdrages (vraag 6). Wat betreft 

de uitvoering van de individuele beoordeling zijn de studenten van faculteit A dus tevreden.  

De leerlingen van 4 vwo geven aan dat ze tevreden zijn met het krijgen van een groepscijfer. Ook hier 

heeft de begeleider volgens de ondervraagde leerlingen behoorlijk zicht gehad op hoe de samenwerking 

verliep. Het valt op dat de leerlingen gemiddeld denken dat ze geen beter cijfer zouden halen bij een 

individuele beoordeling (vraag 3). Dit terwijl qua tijdsbesteding de gemiddelde leerling wel denkt 

ongeveer evenveel gedaan te hebben als zijn groepsgenoten. 

De studenten in het WO hebben gemiddeld licht het gevoel dat groepsgenoten meer tijd in het project 

hebben gestoken dan zijzelf. Hierbij sluit aan dat de studenten het eens zijn met het feit dat één of meer 

groepsgenoten een hoger cijfer hadden verdiend. Opvallend ter vergelijking is dat de studenten 

gemiddeld neutraal reageren op de vraag of een van de groepsgenoten een lager cijfer had verdiend. 

Wel is de standaarddeviatie hoog bij vraag 7. Dit wijst erop dat een aantal studenten het wel zeer eens is 

met de stelling dat één of meer groepsgenoten een lager cijfer hadden verdiend.  
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Ook bij de vwo’ers is een contrast waarneembaar tussen het verdienen van een hoger en een lager cijfer 

bij groepsgenoten. Leerlingen staan gemiddeld neutraal tegenover het geven van een hoger cijfer aan 

een van de groepsgenoten, maar zijn het niet eens met een lager cijfer. Opvallend is dat op het vwo nog 

een stuk negatiever wordt gereageerd op het geven van lagere cijfers. Er is bij deze vraag (vraag 7) een 

significant verschil tussen WO en vwo (p = 0,036).  

Hoewel de docent op faculteit A in de interviews aangeeft de invloed van peer assessment op de 

eindbeoordeling te willen vergroten, reageren de studenten daar gemiddeld neutraal op. Wel valt op 

dat studenten die het zeer eens zijn met de stelling dat ze meer invloed willen hebben op het cijfer van 

groepsgenoten, het vaak ook eens zijn met de stellingen 5 en/of 7. 

Tenslotte geven studenten met 3,5 op een schaal van 5 aan dat ze de beoordeling als eerlijk ervaren, 

gezien de eigen bijdrage aan het eindproduct. Bij de vwo‐leerlingen is dit 3.3 op een schaal van 5. Ook 

wordt door hen aangegeven dat een individueel cijfer niet als eerlijker zou worden ervaren. 

4.1.3	Gebruik	peer	assessment	
Interviews 

Met uitzondering van middelbare school A en faculteit C, wordt er door alle geïnterviewden gebruik 

gemaakt van peer assessment. Echter, in de praktische toepassing hiervan zitten behoorlijke verschillen. 

Het gebruik van peer assessment is samengevat weergegeven in Tabel 7. 

Tabel 7: Toepassing van peer assessment op de verschillende instituten. 

  Middelbare 
school A 

Middelbare 
school B 

Faculteit A  Faculteit B  Faculteit C 

Peer 
Assessment 

Geen  Anoniem, 
zowel op 
proces als op 
product. 
Formatief 

Individueel 
invullen, open 
met groep 
bespreken en 
feedback geven 
onder 
begeleiding van 
expert. Product 
en proces. 
Summatief 10% 

Individueel 
invullen, met 
groep 
bespreken en 
feedback 
geven. Vooral 
op proces. 
Summatief 25% 

Informeel in 
coachgesprekken

 

Opvallend is dat er een lijn zit in hoe zwaar de peer assessment meetelt. Hoe meer ervaring de 

studenten hebben met het beoordelen van groepsgenoten, hoe zwaarder de peer review mee telt in de 

beoordeling. Dit is in overeenstemming met de theorie die gepresenteerd is in paragraaf 2.3, waarin 

gesteld wordt dat het beoordelen van andermans werk een vaardigheid is die langzaam opgebouwd 

moet worden. 

Verder valt op dat de een er voor kiest om de review anoniem te doen, terwijl de ander er voor kiest dit 

open te doen. In beide gevallen zijn dit bewuste keuzes: “In het OGO (groepswerk) is een belangrijk 

aspect om te leren kritisch over elkaar te zijn, op een positieve manier”, aldus onderwijsmedewerker 1 
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over open reviewen. Natuurkundeleraar 3 noemt als nadeel van open beoordelen: “(…) dat de meest 

dominante daar vaak ook een beetje zijn zin in krijgt.” 

Verder volgt uit de theorie in 2.3 dat het belangrijk is om een transparant systeem te hanteren, dat 

voldoende wordt toegelicht. Op faculteit B wordt in het eerste jaar een training gegeven in hoe peer 

assessment in zijn werk gaat. Hiernaar wordt in latere jaren gerefereerd. Op faculteit A werd dit 

studiejaar (2014/2015) voor het eerst een uitleg gegeven over hoe de beoordeling en de peer 

assessment in zijn werk gaat. Over het algemeen zijn studenten met deze uitleg ook tevreden over hoe 

ze door groepsgenoten beoordeeld zijn. Volgens de vakenquête, ingevuld door 37 studenten, wordt bij 

tevredenheid over de individuele beoordeling een score van 3,6 (st. dev. 1,0) op een schaal van 5 

gescoord. In het jaar hiervoor werd er over het algemeen negatiever geoordeeld over de beoordeling, 

maar dit kan ook te maken hebben met het feit dat de gemiddelde beoordeling ook significant lager 

was. 

Hoewel in alle gevallen waar peer assessment wordt toegepast de betreffende docent tevreden is, 

worden er wel verbeterpuntjes aangestipt. Docent 1 geeft aan dat studenten braaf voor elkaar geweest 

zijn en dat de studenten die “het groepje verzieken” niet echt zijn afgestraft. Dit wordt beaamd in 

gesprek met een aantal van de studenten. Zij spreken ook van vrienden die elkaar de hand boven het 

hoofd houden. Door onderwijsmedewerker 2 en 3 wordt beaamd dat studenten met weinig ervaring in 

het beoordelen van groepsgenoten vaak wat te aardig zijn, maar dat meer ervaring ook zorgt voor 

eerlijkere beoordelingen. Verder zou docent 1 graag zien dat er eerder al feedback komt vanuit de 

groep, om zo als begeleider nog in te kunnen grijpen in het proces. Vanuit de studenten komt ook de 

feedback dat het wellicht beter zou zijn om halverwege al een formatieve peer review te hebben, zodat 

er nog ingegrepen kan worden in het proces. 

Vragenlijsten 

Het gebruik van peer assessment moet volgens de theorie in paragraaf 2.3 aan een aantal voorwaarden 

voldoen. In de vragenlijsten is de mening van de studenten inzake peer assessment gepeild. De 

resultaten staan gegeven in Tabel 8. 

   



23 
 

Tabel 8: Enquêteresultaten voor vragen met betrekking tot deelvraag 3. Waar de vraagnummers per vragenlijst verschillend 
waren, staat voor de schuine streep het vraagnummer in de WO‐enquête en na de schuine streep het vraagnummer in de 
vwo‐enquête. Als een bepaald onderwerp niet van toepassing was voor één van de twee bevraagde groepen, is dit 
aangegeven met “n.v.t.”. 

  Gemiddelde WO 
(standaarddeviatie) 

Gemiddelde vwo 
(standaarddeviatie) 

Invloed groepsgenoten op eigen 
cijfer (vraag 8) 

3,0 (0,8)  2,6 (0,7) 

Invloed cijfer groepsgenoot 
(vraag 9) 

3,1 (1,2)  2,4 (0,7) 

Beoordelen groepsgenoten 
positief (vraag 12) 

3,2 (1,2)  n.v.t. 

Aanspreken groepsgenoten 
(vraag 11) 

n.v.t.   2,5 (0,8) 

Anoniem beoordelen (vraag 13)  2,5 (1,5)  n.v.t. 

Motivatie door peer assessment 
(vraag 14/13) 

2,9 (1,1)  2,5 (0,9) 

Instructie omtrent beoordeling 
(vraag 15/14) 

2,6 (1,1)  3,3 (1,0) 

 

Uit de antwoorden op vragen 8 en 9 blijkt dat WO‐studenten neutraal staan tegenover meer invloed van 

peer assessment op de eindbeoordeling. Ze verwachten dat hun eigen cijfer ongeveer gelijk blijft als de 

medestudenten meer invloed zouden hebben en staan zelf ook ongeveer neutraal tegenover meer 

invloed op het cijfer van groepsgenoten. Het beoordelen van groepsgenoten wordt gemiddeld zeer 

matig positief ervaren door de studenten. 

De vwo‐leerlingen zouden gemiddeld niet graag invloed hebben gehad op het cijfer van groepsgenoten 

(2,4 op een schaal van 1 tot 5). Ook verwachten ze zelf niet een hoger cijfer te halen als medeleerlingen 

meer invloed op het cijfer hebben. 

Voor het WO zijn wat betreft de vorm de antwoorden op vraag 13 en 15 relevant. Gemiddeld staan de 

studenten negatief tegenover het anoniem beoordelen van groepsgenoten. Wel is hierin de 

standaarddeviatie groot, wat betekent dat een deel van de studenten wel degelijk liever anoniem had 

beoordeeld, terwijl een ander deel dit absoluut niet nodig vindt. Verder scoort, ondanks de positieve 

ervaringen van docenten dit jaar, de uitleg van het beoordelingsproces 2,6 op een schaal van 1 tot 5. 

Wat betreft de uitleg van de beoordeling zijn de vwo‐leerlingen gematigd positief. Het verschil tussen 

WO en vwo is bij deze vraag significant ( p = 0,050). Aan deze randvoorwaarde is op het vwo dus wel 

voldaan. 

Tenslotte wordt in de literatuur gesteld dat peer assessment studenten kan motiveren om een betere 

bijdrage te leveren aan het groepswerk. De studenten reageren gemiddeld neutraal op deze stelling 

(vraag 14). De vwo‐leerlingen reageren gemiddeld negatief op de vraag of invloed van groepsgenoten op 

het cijfer gezorgd zou hebben voor een hogere motivatie. 
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4.1.4	Tevredenheid	
Wat betreft de tevredenheid van studenten over de gehanteerde beoordeling, zijn in de interviews 

vragen gesteld. In de vragenlijsten komt bij iedere voorgaande deelvraag de tevredenheid van studenten 

al terug in de antwoorden: de vragen zijn immers subjectief en geven als dusdanig de mening, en tot op 

zekere hoogte de tevredenheid, van de individuele studenten weer. Toch zijn er nog twee 

overkoepelende vragen gesteld wat betreft tevredenheid. Vraag 1 luidde namelijk: “Ik ben tevreden met 

mijn cijfer voor dit project” en vraag 17/16 was: “Gezien mijn bijdrage aan het eindproduct vind ik de 

beoordeling eerlijk”. 

Interviews 

In dit gedeelte zal ingegaan worden op hoe tevreden docenten en medewerkers zijn over de 

gehanteerde beoordelingsvorm en waar er ruimte voor verbetering ligt.  

Tabel 9: Overzicht van tevredenheid bij docenten over de gehanteerde beoordelingsvorm. 

  Natuurkundeleraar 1  Natuurkundeleraar 2  Natuurkundeleraar 3   

Tevreden
heid 

Hogere cijfers, maar ook 
hogere inzet bij 
groepswerk, leerdoelen 
worden bereikt. 

Liever dat leerlingen 
tussentijds al serieuze 
verslagen inleveren 
voor feedback. 
Leerproces moet meer 
centraal komen te staan 
in plaats van cijfer. 

Groepswerk werkt 
nivellerend. Peer review 
bevalt goed en wordt 
serieus genomen. 
Leerlingen klagen 
misschien wel minder. 

 

  Onderwijsmedewerker 
1 

Onderwijsmedewerker 
2 

Onderwijsmedewerker 
3 

Docent 1 

Tevreden
heid 

Positieve reacties op 
individuele beoordeling. 
Zou graag individuele 
beoordeling zwaarder 
laten tellen. 

Invloed op 
groepsgenoten wordt 
als positief en eerlijk 
ervaren. In de loop der 
jaren is 
beoordelingssysteem 
goed uitgekristalliseerd. 
Dit is goed en duidelijk. 

Systeem van individueel 
beoordelen is soms 
intensief voor docenten. 
De beoordeling wordt 
soms als niet 
transparant gezien.  

Nog 
persoonlijk
er 
beoordele
n zou beter 
zijn, maar 
praktisch 
lastig 
zolang 
studenten 
elkaar 
sparen. 

	
De docenten en medewerkers zijn over het algemeen tevreden over de gehanteerde 

beoordelingsmethodes en denken dat de studenten dat ook zijn. In de interviewresultaten is een lijn te 
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zien dat docenten met veel ervaring in een bepaalde beoordelingsvorm het gevoel hebben dat het 

systeem werkt, terwijl op plaatsen waar de beoordelingsvorm recentelijk is aangepast (zoals bij 

natuurkundeleraar 3, onderwijsmedewerker 1 en docent 1) mensen nog wat kritischer en meer zoekend 

zijn.  

Verder valt op dat er veel overeenkomst is als er gevraagd wordt naar het ideaal van de docent. Hier 

spreekt bijna iedereen over een grotere individuele component in de beoordeling. De één suggereert 

een individueel cijfer voor inzet, de ander een zwaarder gewicht voor peer assessment. De valkuil die 

door de docenten wordt gezien is de controle op de peer assessment. Om overzicht te houden op een 

goed proces en een eerlijke beoordeling, moet ook de begeleider goed op de hoogte zijn, maar dit is 

tijdrovend. Aan de andere kant kan die controle ook losgelaten worden en grotendeels bij de groep zelf 

worden gelegd. Hier hebben echter niet alle docenten evenveel vertrouwen in.  

Natuurkundeleraar 2 suggereert een ander systeem, waarin niet met cijfers voor opdrachten, maar met 

beoordeling van competenties wordt gewerkt. Dit vertoont paralellen met het systeem van faculteit C. 

Daarbij moet dus in ieder geval gelet worden op transparantie van de beoordeling en praktische 

uitvoerbaarheid volgens onderwijsmedewerker 3 (zie Tabel 9). 

Vragenlijsten 

In vraag 1 en 17/16 is direct gevraagd naar de tevredenheid van studenten met betrekking tot de 

beoordeling. Bij de stelling of studenten tevreden zijn met hun cijfer scoorden de ondervraagde WO’ers 

gemiddeld 3,5 (standaarddeviatie 0,9) op een schaal van 1 tot 5. Voor 4 vwo was dit 3,3 

(standaarddeviatie 1,4). Vraag 17/16 was de stelling of studenten hun beoordeling eerlijk vonden, gelet 

op de individuele bijdrage. Hier wordt in het WO gemiddeld 3,5 (standaarddeviatie 1,2) gescoord. Op 

het vwo was dit 3,3 (standaarddeviatie 0,9). 

Hoewel de beoordelingsvormen totaal anders was, is er bij beide vragen geen significant verschil in 

tevredenheid geconstateerd. 
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5.	Conclusie	en	discussie	

5.1	Conclusie	
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de interviews en vragenlijsten gecombineerd worden en 

vergeleken worden met de theorie om uiteindelijk tot beantwoording van de onderzoeksvragen te 

komen.  

De eerste deelvraag luidt: Welke vormen van het beoordelen van groepsproducten kunnen we 

onderscheiden? Om tot beantwoording van deze vraag te komen is literatuuronderzoek gedaan en is er 

navraag gedaan in de praktijk. Ook is met vragenlijsten de tevredenheid van studenten over de 

gehanteerde vorm van groepswerk gepeild. Uit de literatuur komt naar voren dat het geven van één 

groepscijfer tot ontevredenheid kan leiden, maar dat er een reeks alternatieven is. Toch blijkt uit de 

interviews dat op de middelbare school nog veel gebruik wordt gemaakt van groepscijfers. Het verdelen 

van een totaalcijfer is een alternatief wat door alle ondervraagde middelbare school docenten wel eens 

wordt toegepast. Wat verder opvalt is dat de docenten op het vwo in bijna alle gevallen zelf de 

zeggenschap houden over het eindcijfer. Zelfs wanneer controlemechanismes als logboeken, 

groepsverslagen en peer review worden ingezet, bepaalt de docent het eindcijfer.  

In het WO wordt er bij twee van de drie ondervraagde faculteiten gewerkt met directe evaluatie door de 

tutor en een individuele gewichtsfactor die door de groepsgenoten wordt bepaald. Hoewel in beide 

gevallen de component van tutor en groepsgenoten even zwaar meetelt in de eindbeoordeling is er een 

belangrijk verschil in het gewicht van de beoordeling. Op de ene faculteit is 20% van het cijfer 

individueel en 80% een groepscijfer, op de ander is dat 50/50. Op de derde faculteit wordt een heel 

andere methode gehanteerd, waar beoordeling draait om competentieontwikkeling. Een project van 

een half jaar wordt zo beoordeeld op het voldoen aan, en ontwikkelen van bepaalde competenties. Ook 

is er gekeken naar het gebruik van (formatieve) tussenbeoordelingen en evaluaties. Volgens de 

literatuur kunnen dergelijke tussenbeoordelingen een zeer positief resultaat op het groepsproces 

hebben. Alle geïnterviewden geven aan het groepsproces te bewaken. De methodes hiervoor lopen 

uiteen. Waar een deel van de docenten vooral open staat voor opmerkingen vanuit de groepen zelf, 

houden anderen wekelijkse evaluaties. Bij twee van de zeven geïnterviewden is er een tussentijdse 

beoordeling van het product: bij de één summatief voor 20%, bij de ander formatief. Of tussentijds 

evalueren bijdraagt aan de tevredenheid van de studenten is de vraag. Studenten die wekelijks 

evalueerden staan gemiddeld neutraal tegenover de toevoeging van deze evaluaties voor het 

groepsproces en vinden dat er te vaak met de begeleider is gesproken. Leerlingen die maar een formele 

evaluatie hadden in de vorm van een formatieve tussenbeoordeling, geloven niet dat spreken over het 

groepsproces geholpen had voor de rest van het project. Bovendien staan ze neutraal tegenover een 

uitgebreidere evaluatie van het groepsproces met de docent. Studenten zijn zelf dus niet positief over 

ingeplande tussentijdse evaluatiemomenten, terwijl docenten bewaking van het groepsproces vaak wel 

als iets belangrijks zien.  

De vormen van beoordeling verschillen behoorlijk, als het vwo met het WO wordt vergeleken. Maar als 

er naar de ondervraagde studenten en leerlingen gekeken wordt, zijn er geen significante verschillen 

geconstateerd als het gaat om de tevredenheid over de beoordeling. 
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De tweede deelvraag die beantwoord is, is de volgende: Hoe wordt binnen deze verschillende 

beoordelingsvormen getracht de individuele bijdrage mee te nemen? 

Bij vijf van de zeven ondervraagden wordt de individuele bijdrage meegenomen in de eindbeoordeling. 

Dit varieert van feedback en evaluaties welke door de docent worden meegenomen in de beoordeling, 

tot een volledig individuele beoordeling op basis van competentieontwikkeling. Met vragenlijsten is 

gekeken naar twee gevallen: één waarin alle leerlingen een groepscijfer hadden gekregen en één 

waarbij de studenten voor 10% individueel door de tutor werden beoordeeld en voor 10% door de 

groepsgenoten.  

Hoewel de beoordeling zeer verschillend is, zijn beide groepen ondervraagden gemiddeld ongeveer 

even tevreden over hun cijfer: 3,5 op een schaal van 1 tot 5 voor WO en 3,3 voor 4 vwo. Bij de vraag 

“Gezien mijn bijdrage aan het eindproduct vind ik de beoordeling rechtvaardig” zijn de gemiddeldes van 

de twee groepen gelijk.  

Al met al is er geen duidelijk verschil waarneembaar tussen de twee groepen ondervraagden als het gaat 

om de tevredenheid over of rechtvaardigheid van de beoordeling. Ook wordt er door beide groepen 

neutraal gereageerd als het gaat om een grotere invloed op cijfers van groepsgenoten. Waar de meeste 

docenten dus bezig zijn met het meenemen van bijdragen van individuen, lijken studenten hierin 

gemiddeld geen probleem te ervaren. Wat wel kan wijzen op problemen bij studenten is de hoge 

standaarddeviatie bij vragen over bijvoorbeeld groepsgenoten die een lager cijfer verdienen. Hoewel de 

gemiddelde student dit niet zo ervaart, wijst de hoge standaarddeviatie op een aantal zeer ontevreden 

studenten die wel degelijk last hebben gehad van meeliften. 

Deelvraag 3 ging over peer assessment: Hoe kan peer assessment worden ingezet bij de totstandkoming 

van zo’n beoordeling en aan welke voorwaarden moet deze peer assessment voldoen volgens studenten 

en docenten? 

Peer assessment is een veelbelovende methode om individuele bijdragen op een eerlijke manier mee te 

nemen in de beoordeling. Vier van de zeven ondervraagden maken gebruik van peer assessment en in 

de meeste gevallen is het nog volop in ontwikkeling. Docenten zien in de beoordeling van groepswerk 

een relatief grote rol weggelegd voor peer assessment. Toch zien er ook docenten een valkuil in een te 

grote invloed van peer assessment: “Ze (de studenten) vinden het allemaal een beetje eng om de 

waarheid te zeggen”. Dit heeft tot gevolg dat studenten elkaar wel eens te veel willen sparen en 

daarmee elkaar te hoog beoordelen.  

Uit de interviews komt naar voren dat docenten graag zien dat studenten ervaring opbouwen met het 

beoordelen van groepsgenoten en naar gelang de ervaring toeneemt ook de invloed op de beoordeling 

toeneemt. Uit de vragenlijsten blijkt echter dat de ondervraagden geen grote meerwaarde zien in peer 

assessment. Studenten die gebruik maken van peer assessment staan hier zeer gematigd positief 

tegenover en zijn neutraal over het uitbreiden van de invloed naar meer dan 10%. Ondervraagden die 

geen gebruik maakten van peer assessment staan zelfs negatief tegenover invloed op het cijfer van 

groepsgenoten.  

Docenten op het WO zien open peer assessment als de beste vorm, aangezien het geven van feedback 

vaak een leerdoel is in groepswerk. Studenten zelf sluiten zich hierbij aan en zien gemiddeld het liefst 

ook open peer assessment. 

Zowel in het WO als op het vwo zien docenten een rol weggelegd voor peer assessment. Toch zijn de 
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studenten en leerlingen skeptisch. Opvallend hierbij is dat op middelbare school A, waar nauwelijks 

ervaring is met peer assessment, de leerlingen zelfs nog iets negatiever tegen peer assessment aan 

kijken dan de WO’ers.  

Deelvraag 4 was de volgende: Wat is de mening van studenten zelf over verschillende vormen van 

beoordeling van groepswerk? Onder deze deelvraag is gekeken naar de mening van de studenten zelf, 

maar ook naar hoe de docenten dachten dat de betreffende beoordelingsvorm door studenten werd 

ervaren.  

De docenten en medewerkers zijn over het algemeen tevreden over de gehanteerde 

beoordelingsmethodes en denken dat de studenten dat ook zijn. Er is een lijn te zien dat docenten met 

veel ervaring in een bepaalde beoordelingsvorm het gevoel hebben dat het systeem werkt, terwijl op 

plaatsen waar de beoordelingsvorm recentelijk is aangepast (zoals bij natuurkundeleraar 3, 

onderwijsmedewerker 1 en docent 1) mensen nog wat meer zoeken naar de juiste verhouding tussen de 

verschillende componenten van de beoordeling. In het ideale geval zien de docenten een behoorlijk 

grote individuele component in de beoordeling.  

Hoewel de beoordelingsvormen ver uit elkaar liggen, zijn de WO‐studenten en vwo‐leerlingen 

eensgezind in hun mening over de beoordeling. Gemiddeld zijn beide groepen licht tevreden over de 

gehanteerde beoordelingsvorm. 

 

Op de hoofdvraag: Hoe kun je in de beoordeling van het resultaat van groepswerk van 

bachelorstudenten aan de TU/e de individuele bijdragen op een zo rechtvaardig mogelijke manier 

meenemen? is geen eenduidig antwoord te geven. Over het algemeen bestaat er vanuit de bevraagde 

docenten de wil om studenten gedeeltelijk individueel te beoordelen. In deze beoordeling zijn er drie 

pijlers waartussen een balans gevonden moet worden: de beoordeling van het eindproduct, de 

procesbeoordeling van de begeleider en beoordeling door de groepsgenoten. Deze factoren komen ook 

terug in de literatuur (5) (9) (16). De keuze of combinatie van de beoordelingsvormen hangt af van de 

randvoorwaarden van een project. Docenten geven aan dat de individuele beoordeling door 

groepsgenoten een grote factor mag zijn, maar zijn aan de andere kant bang om vriendjespolitiek onder 

de studenten in de hand te werken. In welke mate er toezicht moet zijn en een begeleider een inbreng 

moet hebben is dus afhankelijk van randvoorwaarden als de ervaring met peer assessment van de 

studenten en hoe goed studenten elkaar voor het project al kennen. 

Studenten zelf geven, onafhankelijk van de in dit onderzoek getoetste vormen van beoordeling, aan 

tevreden te zijn met de huidige beoordeling. Vergroting van de individuele beoordeling wordt 

gemiddeld neutraal of zelfs als negatief beoordeeld. 

Qua procesbewaking geven zowel de literatuur als docenten aan dat het belangrijk is om gedurende het 

project het proces in de gaten te houden en studenten er bewust mee bezig te laten zijn. Gekeken naar 

de perceptie van studenten moet deze controle niet te frequent zijn en niet te veel van bovenaf 

opgelegd worden. 

Concluderend kan gezegd worden dat een rechtvaardige beoordeling tot stand komt door studenten 

gedurende het project bewust te laten zijn van het proces en aan het eind van het project een goede 

balans te vinden tussen beoordeling van het eindproduct en persoonlijke beoordeling door de 

begeleider en de groepsgenoten. De weging van deze drie factoren in de beoordeling van een bepaald 



29 
 

project moet gebaseerd zijn op bijvoorbeeld de leerdoelen, ervaring van studenten in peer assessment 

en hoe goed studenten elkaar kennen bij aanvang van een project. 

Vanuit dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan voor de onderwijspraktijk: 

‐ Oefen gedurende het project met enige regelmaat controle uit op het proces. Doe dit niet te frequent.  

‐ Zorg dat de beoordelingsprocedure vooraf bekend en transparant is. 

‐ Neem een individuele component op in de beoordeling. 

‐ Zorg bij gebruik van peer assessment dat studenten getraind zijn in het toepassen van peer 

assessment. Laat dus bij onervaren studenten de peer assessment niet, of niet zwaar meetellen in de 

eindbeoordeling. 

‐ Hoe meer ervaring studenten hebben met peer assessment, hoe zwaarder deze component mee kan 

tellen in de eindbeoordeling. 

‐ Houd in de vorm van beoordelen altijd rekening met de leerdoelen. Maak bijvoorbeeld de individuele 

component van de beoordeling niet te groot als het groepsproces een belangrijk leerdoel is. Stem ook 

de vorm van peer assessment (open of anoniem) af op de leerdoelen. 

5.2	Beperkingen	van	het	onderzoek	
Dit onderzoek kent een aantal beperkingen, welke hier toegelicht zullen worden.  

Allereerst de respondenten. Het aantal afgenomen interviews was redelijk laag. Voor een completer 

beeld van parallellen, verschillen en mogelijkheden, was een groter aantal interviews representatiever 

geweest. 

Ook het aantal afgenomen vragenlijsten is klein. Dit is terug te zien in relatief grote standaarddeviaties 

in de antwoorden. Met een grotere groep respondenten had er met meer zekerheid gesproken kunnen 

worden over gemiddelden, standaarddeviaties en significantie. Hierdoor zou de analyse een stuk 

uitgebreid kunnen worden en zou er meer over correlaties en significantie gezegd kunnen worden. 

 Ook was het illustratief geweest om bij meer verschillende scholen en faculteiten enquêtes af te 

nemen. Op deze manier had bij meer verschillende instellingen en dus bij meer verschillende 

beoordelingsvormen het perspectief van de student meegenomen kunnen worden.  

5.3	Verder	onderzoek	
Het beoordelen van groepswerk is een onderwerp waar veel over geschreven en gesproken wordt. Om 

hier in een onderzoek van bescheiden omvang een eenduidig antwoord op te vinden is dan ook lastig 

gebleken. Verder onderzoek zou binnen een vergelijkbaar raamwerk de groep respondenten, zowel 

docenten als studenten, uit kunnen breiden. Met een grotere groep respondenten zou op basis van 

statistische significantie meer concreet advies gegeven kunnen worden over ideale 

beoordelingsvormen.  

Tenslotte zou een nieuw onderzoek een groep studenten kunnen volgen gedurende een langere tijd. Zo 

zou bij dezelfde groep studenten het verschil in tevredenheid over bepaalde beoordelingsvormen 

gepeild kunnen worden. Dit zou dan gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld leerresultaten en 

studiegedrag om tot een beeld te komen van de impact van verschillende beoordelingsvormen.  

Een alternatief experiment zou zijn om twee verwante groepen studenten hetzelfde project uit te laten 

voeren, maar dit op een verschillende manier te beoordelen. Zo zou bijvoorbeeld gekeken kunnen 
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worden naar de invloed van tussentijds (formatief) toetsen, of het wel of niet gebruiken van peer 

assessment. 

5.4	Tot	besluit	
Groepswerk speelt een belangrijke rol in het onderwijs en zal dat, gezien de bijdrage aan de 

ontwikkeling van studenten, nog lange tijd blijven doen. Op de eerste plaats heeft dit onderzoek mij er 

bewust van gemaakt wat de mogelijkheden en beperkingen van groepswerk zijn. Hoe goed leerdoelen 

bereikt kunnen worden, hangt sterk af van randvoorwaarden als de samenstelling van groepen en de 

toelichting van de leerdoelen. Echter, dit onderzoek heeft mij als docent vooral doen beseffen hoe 

belangrijk het is dat er op een goede, rechtvaardige manier beoordeeld wordt. Hoewel de in dit 

onderzoek gepresenteerde gemiddeldes vaak behoorlijk gematigd waren, heb ik ook kunnen zien 

hoezeer het gevoel van onrecht in de beoordeling een individu kan demotiveren.  

Met dit onderzoek heb ik als beginnend docent handvatten voor het opstellen van een rechtvaardige 

beoordeling. Het heeft mij inzicht gegeven in hoe sterk groepswerk als werkvorm kan zijn, maar ook 

vooral in waar de valkuilen liggen. Hoewel het beoordelen van groepswerk een complex probleem is 

waar het laatste woord nog lang niet over geschreven is, geeft dit onderzoek mij het vertrouwen dat ik 

de juiste balans kan vinden. Zo kan groepswerk ingezet worden als de krachtige leervorm die het zou 

moeten zijn.   
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Appendix	A:	Interview	
Dit interview is deel van een onderzoek naar beoordeling van groepswerk in het kader van de master 

science education & communication aan de TU in Eindhoven. Doel van het onderzoek is om 

verschillende methoden van het beoordelen van groepswerk te vergelijken op het gebied van het 

meenemen van de individuele bijdrage en de rechtvaardigheid van de beoordeling die wordt ervaren 

door docenten en leerlingen. Het interview zal ongeveer 20 minuten duren. Alle gegevens zullen 

anoniem worden verwerkt en het resultaat van het onderzoek zal, indien gewenst, worden 

teruggekoppeld naar eenieder die medewerking aan het onderzoek heeft verleend. 

Vragen per categorie: 

Welke vormen van groepswerk vinden plaats en op welke manier worden deze beoordeeld? 

Denk hierbij aan (per beoordelingsvorm): 

‐Wie beoordeelt er? Docent, groepsgenoten? 

‐Wordt er verschil gemaakt tussen de beoordeling van het proces en het product? 

‐Wanneer wordt er beoordeeld? Wordt er tussendoor bijvoorbeeld formatief beoordeeld? En door wie? 

‐Hoe komt het eindcijfer tot stand? 

Wordt de individuele bijdrage meegenomen in het eindcijfer en hoe wordt deze bijdrage gecontroleerd? 

‐Hoe wordt meeliften voorkomen? 

‐Andersom: hoe kan een groepslid zich positief onderscheiden? 

‐Wordt het groepsproces meegenomen in de beoordeling en hoe wordt dit gecontroleerd? 

‐Worden leerlingen beoordeeld op hun bijdrage aan het eindproduct? 

‐Wordt er gebruik gemaakt van peer assessment? Waarom wel/niet? 

 

Peer assessment 

‐ Op welke manier wordt er beoordeeld? ( (dubbel) anoniem, proces, product, vaardigheden, concreet 

gedrag)? 

‐Wordt studenten uitgelegd wat het nut is van peer assessment? 

‐Wordt er op verschillende onderdelen los beoordeeld of op de som van het totaal? 

‐Wordt er door 1 peer beoordeeld of door meerdere? 

‐Hoe reageren leerlingen op het toepassen van peer assessment? 

Hoe tevreden is de docent over de resultaten? 

‐Zijn de resultaten een goede afspiegeling van de geleverde bijdrage? 

‐Zijn de scores bij groepswerk vergelijkbaar met individueel werk? 

‐Denkt de docent dat leerlingen de beoordeling rechtvaardig vinden? 

‐Vindt de docent de cijfers zelf over het algemeen rechtvaardig? 

‐(Zou peer assessment van toegevoegde waarde kunnen zijn?) 

 

Als verschillende groepsopdrachten verschillend beoordeeld worden: 

‐Waarom worden de opdrachten verschillend beoordeeld? 
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Wat zou volgens de docent de ideale beoordelingsvorm zijn? En waar liggen de beperkingen? 

Wilt u verder nog iets kwijt? 
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Appendix	B:	Vragenlijsten	
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Appendix	C:	Checklist	vragenlijsten	
 

Checklist for making a questionnaire 
1. Make a list of concepts/topics you want to gather information on. 
2. Write out an introduction to the questionnaire: 
‐ What is its purpose/goal? 
‐ Motivate why respondents should complete the questionnaire. 
‐ Clarify how respondents should answer, where, and how they can correct their 
answers. 
‐ What personal information do they have to give? What will happen with their 
answers? Will information be confidential (who processes information, will 
respondents be recognizable in reports)? 
‐ Clarify what aids they may use to complete the questionnaire. 
‐ How much time will it take to complete the questionnaire? 
‐ Stress that it is not a test: there are no right or wrong answers! 
3. Decide on the type of questioning and answering: 
‐ Closed questions: 
i. Yes/no 
ii. Opinion (totally disagree – totally agree) 
iii. Frequency (almost never – always) 
iv. Intensity (hardly – very) 
v. Checklist (cross which of the options apply to you) 
vi. Answering categories with different alternatives content wise (MC‐test) 
‐ partially structured: 
i. sub‐questions (provide a number of reasons, causes, etc.) 
ii. essay (limited amount of words?) 
4. Formulate specific questions. Formulate alternative questions for each topic/concept. 
5. Decide on content of question: 
‐ is the question necessary? 
‐ Are several questions needed on the topic of this question? 
‐ Do respondents have the necessary information to answer the question? 
‐ Does the question need to be more specific, concrete and closely related to the 
respondent’s personal experience? 
‐ Is the question sufficiently general and free from spurious concreteness and 
specificity? 
‐ Do the replies express general attitudes? 
‐ Is the content biased or loaded into one specific direction? 
‐ Will the respondents give the information that is asked for? 
6. Check formulation of question: 
‐ No difficult wording or phraseology 
‐ No misleading questions because of unstated assumptions 
‐ No objectionable wording 
‐ No biased wording 
‐ No negative wording (if so: underline!): no, never, none, not 
‐ No vague quantifiers: sometimes, some, in general, often 
‐ Never motivate a certain statement 
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‐ Avoid ‘double’ questions 
‐ Avoid multiple interpretations of a question 
‐ Are other instruments available that formulate similar questions? If so, use them! 
7. Some issues for answering format: 
‐ Adding ‘don’t know’ or ‘no opinion’ as options: not doing this may irritate 
respondents, but doing it may also lead to many scores in these categories. 
‐ Don’t assume that answers always apply to respondents. 
‐ Make sure answering categories are suitable 
‐ Balance the alternatives 
‐ If using checklist: always make one ‘open’ category, where respondents can give 
their own specific option. 
8. Check for match of question and answering format. 
9. Check for order of questions: 
‐ is answering the question likely to be influenced by content of preceding 
questions? 
‐ Is the question led up to in a natural way? 
‐ First ask questions with stimulating and motivating effects, that relate to the topic 
at hand and that are not too difficult 
‐ Decide if questions should be grouped according to concept or type of 
question/answering 
‐ Introduce a new section of the questionnaire 
‐ Instruct which questions may be skipped. 
10. Write a closing part of your questionnaire: 
‐ thank the respondent for cooperation 
‐ provide opportunity to react to the questions 
11. Make sure the lay‐out of your question is clear and attractive. 
12. Pre‐test the questionnaire, if possible with comparable respondents. 
13. Adjust the questionnaire, if necessary. 
14. Specific guidelines (in dutch): 
‐ stel geen vragen die buiten de stof vallen 
‐ schrijf vragen volledig uit 
‐ stel meerdere vragen die korte tijd van de leerling vergen 
‐ zorg dat het antwoord van de leerling begrepen is 
‐ geef niet door extra toelichting het antwoord weg 
‐ reageer op alle antwoorden positief (ook de foute) 
‐ stel de vraag zo dat geen misverstanden bestaan over de beantwoording (open 
vragen) 
‐ geef aan wat verwacht wordt m.b.t. lengte antwoord, aantal argumenten of 
oorzaken, aan bod komen van bepaalde aspecten (open vragen) 
‐ stel vragen zoveel mogelijk stellend (open vragen) 
‐ leg het ideale antwoord van tevoren vast (open vragen) 
‐ geef naast het ideale antwoord aan welke antwoorden wel/niet goedgekeurd 
worden (open vragen) 
‐ zorg voor korte en zakelijke formulering 
‐ zorg voor slechts 1 goed alternatief (gesloten vragen) 
‐ zorg dat item voldoende specifiek is (gesloten vragen) 
‐ voorkom overlap van alternatieven (gesloten vragen) 
‐ voorkom onzinnige alternatieven (gesloten vragen) 
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‐ vragen moeten aansluiten op alternatieven (gesloten vragen) 
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Appendix	D:	Matrix	interviews	
Onderwerp/Persoon  Onderwijsmedewerker 1  Onderwijsmedewerker 2  Onderwijsmedewerker 3  Docent 1 

1. Vormen van 

groepswerk 

Ontwerp Gericht 

Onderwijs: praktische 

opdracht in groepen van 

ongeveer 6 mensen. Ook 

gekeken naar 

professionele 

vaardigheden en werken 

in groepsverband. 

OGO (eerste jaar 

groepen van 8, daarna 4) 

en af en toe projecten 

binnen vakken. Deze 

projecten niet altijd peer 

assessment, maar wel 

rekening houden met 

individuele bijdrage door 

tutor. 

Competentiegericht. 

Aantal halfjaarprojecten 

individueel, aantal zijn in 

groepen. Ieder 

groepsproject heeft in 

essentie zelfde 

beoordelingsvorm. 

Zie 

Onderwijsmedewerker 1 

2. Manier van 

beoordelen 

60% groepscijfer 

eindproduct, 20% 

groepscijfer 

tussenproduct. 10% 

individueel 

proces/product door 

tutor (mbv 

vooropgestelde rubric 

presentaties beoordelen), 

10% individueel 

proces/product door 

peers (mbv 

beoordelingsformulier). 

Wekelijkse formatieve 

beoordeling door tutor 

icm evaluatie met groep. 

50% groep eindproduct, 

25% (vooral) proces 

tutor, 25% proces peer. 

50% is ook echt puur 

product, 2e persoon 

checkt. 

1 maal tussentijds 

formatief beoordelen. 

Bijsturen door tutor 

gedurende hele proces. 

Percentages gebaseerd 

op ervaring binnen 

faculteit. 

Ieder project wordt 

individueel beoordeeld 

op basis van totale 

ontwikkeling in dat half 

jaar. Geen weging, maar 

er wordt meegenomen: 

‐Individuele reflectie 

‐Resultaten bij vakken in 

dat semester 

‐Observaties coach 

‐Observaties assessor 

‐Coachgesprekken waarin 

studenten onderling 

oordelen. 

Er wordt op groepsniveau 

gekeken, maar de 

Zie 

Onderwijsmedewerker 1 

Wekelijks formatief op 

proces door tutor en 

groep. Product is in 

hoofdzaak 

verantwoordelijkheid 

studenten. 

Ook wekelijks overleg 

tussen hoofddocent en 

uit iedere groep 1 

student om voortgang te 

zien en vragen te stellen. 
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Percentages komen uit 

peer assessment paper en 

eisen BC. 

individu staat centraal.  

Coach stuurt bij tijdens 

proces. 

Alles niet heel erg 

geformaliseerd. Het is 

aan de assessor om alle 

losse delen mee te 

nemen. 

Uiteindelijk: Cum laude, 

zeer goed, voldoende, 

onvoldoende. 

3. Individuele bijdrage 

meenemen 

10% peer assessment. 

Tussentijds presenteren 

met 2 personen: in 10% 

tutor zit individuele 

beoordeling van 

presentatie, maar ook van 

proces (samenwerking) 

en product 

(inzicht/kwaliteit).  

25% tutor, 25% peer  Minder snel resultaat van 

meeliften. Er zijn grotere 

onderwijseenheden en 

meerdere docenten 

bundelen hun informatie. 

Er wordt volledig 

individueel beoordeeld. 

Eindproduct en 

tussenproduct niet. In de 

20% wel.  

4. Individuele bijdrage 

checken 

Tutor houdt proces en 

bijdrage aan eindproduct 

in de gaten. Daarbuiten 

wekelijkse evaluatie. 

Medestudenten 

beoordelen individuele 

Tutor kijkt alleen tijdens 

bijeenkomsten, vooral 

proces en beetje 

bijdrage aan het 

product.  

Medestudenten bekijken 

Aan de hand van 

inzichten tutor en 

assessor, eigen reflectie, 

presteren bij vakken in 

dat semester en eigen 

reflectie. 

Tutoren zitten 2 maal per 

week bij bijeenkomsten 

en kijken 

tussenpresentaties en 

zijn aanwezig bij 

evaluaties.  
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bijdrage aan eind met 

peer assessment. 

alles en nemen dat mee 

in peer assessment (ook 

beetje product). 

Tussentijdse evalutie 

met formatieve 

beoordeling.  

Tutor wordt middag 

getraind in tutortaken. 

Ook in beoordelen. 

5. Vorm peer 

assessment 

Individueel invullen, 

daarna open met groep 

en tutor bespreken. 

Vooraf uitleg gegeven 

over beoordeling en peer 

assessment (vergelijk ook 

enquete 2014 met 2015!) 

Zonder uitleg stuk 

negatiever over peer 

assessment. 

Individueel invullen mbv 

rubric en extra door 

groep vastgestelde 

punten. Daarna open 

met groep. 

In eerste jaar training 

peer assessment. Daarna 

refereren. 

Er wordt soms in 

coachgesprekken over 

elkaar en het proces 

gesproken. Aan de coach 

in hoeverre hij deze mee 

laat wegen. 

Zie 

Onderwijsmedewerker 1 

Peer assessment zat 

tegen het einde van het 

project, wellicht laat om 

in te grijpen. 

Studenten zijn braaf 

geweest voor elkaar. 

Mensen die ‘verzieken’ 

zijn niet echt afgestraft. 

Open assessment met 

begeleiding vanuit STU.  

Anoniem: beoordelen is 1 

deel van peer 

assessment, ander deel is 

feedback geven, dit moet 

ook geleerd worden. 

6. Eerlijk cijfer 

vergeleken met ind. 

Niet bekend, maar 7.8 

gemiddeld dus 

Wordt niet vergeleken.  Er wordt op dezelfde 

manier beoordeeld als 

Zie 
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werk?  gemiddelde ligt hoger. 

92% slaging is ook hoog. 

individueel werk.  Onderwijsmedewerker 1 

Hoog gemiddelde, door 

peer assessment vooral 

7. Tevredenheid 

docent 

nvt  Tutor geweest dit jaar. 

Eigen groepje: punten 

die studenten elkaar 

gaven komen goed 

overeen met tutor 

In de voorwaarden die 

golden, leken de 

docenten tevreden. Soms 

wordt het als intensief 

ervaren tijdens 

piekmomenten.  

Je zou misschien meer 

dan 20% onderscheid 

willen maken. Daarvoor 

wel beter inzicht over 

gang van zaken in 

groepen nodig. Dit gaat 

dan weer groepsproces 

raken (plus capaciteit) 

Sommige tutoren gaat 

het beoordelen beter af. 

Met rubrics gewerkt. 

Presentatie telt alleen 

voor prof. vaardigheid. 

Heel tevreden (over 

veranderingen tov vorig 

jaar) 

‐tussenpresentaties ipv 

voortgangsverslagen voor 

tussentijdse kennisopslag 

werkte (wel iets te veel) 

‐Peer assessment mag 

iets eerder, maar wel 

goed onderdeel van het 
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vak 

 

8. Tevredenheid 

leerlingen 

Enquetes: 7.2. Veel 

positieve reacties. 

Individuele feedback 

krijgt 3.6 uit 5 

Zelf student geweest zelf 

en ook als feedback van 

huidige studenten: 

invloed op 

groepsgenoten wordt als 

positief en eerlijk 

ervaren. 

Kan transparanter. Er 

wordt door coaches en 

assessors niet per se 

beoordeeld, maar 

informatie verzameld. 

Daarna wordt er in 

gesprek met discussie tot 

een beoordeling 

gekomen.  Studenten zijn 

over het algemeen 

tevreden, maar ze vinden 

het wat intransparanter. 

Studenten hebben elkaar 

gespaard, ze vinden het 

een beetje eng. 

Organisatorische zaken, 

peer assessment en 

presentaties waren 

meest genoemde  

minpunt. 

Rechtvaardig: in ieder 

geval tevreden. Maar 

wellicht te positief. Toch 

wel rechtvaardig. 

9. Ideaal docent  Meer beoordelen op basis 

van individuele bijdrage 

aan product. Nu nog te 

klein. 

Zo goed 

uitgekristalliseerd al, 

over algemeen loopt het 

vrij goed. Dit is heel 

duidelijk 

Een goede 

beoordelingsprocedure 

sluit aan bij de leerdoelen 

en het systeem. Hangt af 

van onderwijsdoelen. 

Wat zou kunnen voor 

projectwerk: driepoot 

coach, medestudenten 

en assessor. In begin zou 

de docent het grootste 

zegje in de beoordeling 

kunnen hebben. 

Nog persoonlijker, groter 

percentage eindcijfer 

individueel, maar 

praktisch moeilijk. 

Studenten bevoordelen 

elkaar, tutor zit er nooit 

helemaal dicht bovenop. 
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Naarmate de studenten 

meer projecten hebben 

gedaan, leren zij ook 

beter beoordelen en 

zouden ze een groter 

aandeel kunnen krijgen in 

de beoordeling met op 

het eind wellicht zelf 

totale zeggenschap door 

de groepsgenoten. 

 

   



46 
 

Onderwerp/Persoon  Natuurkundeleraar 1  Natuurkundeleraar 2  Natuurkundeleraar 3 

1. Vormen van 

groepswerk 

Practicum (experiment en 

verslag van maken typisch 

2/3 man), Praktische 

opdracht (3man),  

Excellentieprogramma 

(2man) 

profielwerkstuk(2man).   

Practicum (experiment en 

verslag met 2/3 man)  

PO (2 of 3 man) 

PWS (2 man)  

Practica, vaak duo’s 

Projectwerk: 

vakoverstijgend groepen van 

6,7 

Ander projectwerk 

2. Manier van 

beoordelen 

Excellentie: geen 

beoordeling 

Practicum, PO en 

profielwerkstuk in principe 

een groepscijfer. 

Met uitzondering (bij 

klachten leerlingen): 

Op tijd: ingrijpen in proces 

Laat: verdelen van totale 

punten (dus 3*7=21, verdeel 

maar zelf) 

Experiment: feedback 

tijdens les. 

Vooral PO: 

Tussentijds onderdelen 

inleveren, formatieve 

feedback 

Aan het eind: 

groepsbeoordeling, 

bespreken met groepje voor 

beoordeling (in ieder geval 

bij onvoldoende) 

Niet specifiek op proces 

bespreken, maar per 

groepje bekijken als het mis 

gaat. 

Alternatieve beoordeling 

Practicum: zelfde cijfer, 

slechts bij hoge uitzondering 

Vakoverstijgend: Zelf 

gemaakte groepen. 

Beoordeling gebeurt door 

docent op basis van: 

‐ Logboek, wekelijks door 

begeleider ingevuld (over 

proces vooral) 

‐ Eindproduct 

‐ Groepsverslagjes van 

iedere week (vooral 

product) 

‐ Halverwege en op eind 

peer beoordeling: anoniem, 

gesloten vragenlijst over 

groepsgenoten en een totaal 

aantal punten verdelen over 
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(maatwerk bij afwijkende 

groepjes): totaal aantal 

punten geven en leerlingen 

die (evt. onder begeleiding) 

laten verdelen. 

andere leerlingen. Dit telt 

niet direct, maar wordt 

meegenomen in 

eindbeoordeling. 

Halverwege wordt ook 

meegenomen om in te 

grijpen. 

Andere project: open, 100% 

verdelen over de groep 

3. Individuele bijdrage 

meenemen 

In principe niet. Alleen na 

initiatief groep. In positieve 

zin eigenlijk nooit. Alleen het 

feit dat een fanatieke 

leerling de groep meetrekt. 

In principe niet, maar 

maatwerk bij groepjes waar 

werklast scheef verdeeld 

lijkt te zijn.7 

Bijdrage wordt arbitrair 

meegenomen uit peer 

beoordeling en beeld van 

docent en evaluaties. 

4. Individuele bijdrage 

checken 

Toezicht in les. Meestal 

bijvoorbeeld samen 1 

verslag, 

verantwoordelijkheid ligt bij 

leerlingen (deel van het 

leerdoel ook). Alleen als er 

iets extreems opvalt. Ook bij 

PWS zijn tussengesprekken 

vooral op inhoud. 

Controleren in tussen‐ en 

eindproduct of het samen 

gemaakt is (consistentie). Of 

uit gesprek met/klachten 

van leerlingen. 

Controle door begeleider 

(docent, TOA, vijfdeklassers) 

en peer beoordeling die 

meegenomen wordt in 

eindcijfer (indien nodig) 

5. Vorm peer 

assessment 

Geen, punten verdelen is in 

onderling overleg (open) 

Geen, punten verdelen gaat 

in onderling overleg (open, 

soms met soms zonder 

Gesloten en anoniem, geen 

onderscheid tussen proces 

en product. 
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begeleiding, inschatting)  Ander project: open 

6. Eerlijk cijfer 

vergeleken met ind. 

werk? 

Hoger gemiddelde voor 

groepswerk, maar ook meer 

kans om tijd/inzet om te 

zetten in cijfer. 

Cijfers komen niet altijd 

overeen, maar vraag is of 

het een afspiegeling is van 

het leerproces. Dit is vaak 

lastig te bepalen. Misschien 

niet representatief voor wat 

iemand natuurkundig kan, 

maar dan misschien wel 

voor het leerproces. 

Goede leerlingen hebben er 

moeite mee, kunt lastig echt 

hoog halen. Andersom ook: 

groepswerk werkt 

nivellerend. 

7. Tevredenheid docent  Hogere cijfers, maar ze doen 

dingen gewoon goed. 

Leerdoel wordt bereikt ook 

door thuis uitgebreid er aan 

te werken. 

Liever naar stap dat 

leerlingen bij tussentijdse 

feedback al serieuze dingen 

inleveren, in plaats van pas 

na het cijfer aanbieden om 

te verbeteren. Het moet 

draaien om leren, niet om 

cijfer. 

Idee dat gesloten wel beter 

werkt. Leerlingen zijn 

eerlijker. Hoe veel het echt 

wordt meegenomen in de 

beoordeling verschilt wel. 

8. Tevredenheid 

leerlingen 

Af en toe klachten, volgens 

docent vooral omdat lln 

minder goed begrijpen 

waarom ze minder punten 

krijgen dan klasgenoten 

voor b.v. subtiel andere 

formuleringen. Terwijl dat 

bij toetsen vaak duidelijker 

is. 

Verdelen cijfers: als ze geen 

ervaring hebben is het vaak 

lastiger. Straffen elkaar 

nooit heel hard af, maar 

meestal komen ze er wel 

samen uit. 

Niet altijd. Zonder 

gesprekjes wordt wel ooit 

als oneerlijk ervaren 

Leerlingen klagen misschien 

wel minder. Ze hebben het 

idee dat het beoordelingen 

van medeleerlingen serieus 

genomen wordt. 

Bij open feedback (andere 

project) wordt er vaak meer 

geklaagd. Meest dominante 

krijgt daar vaak toch wel 



49 
 

(resultaat tov werklast).  meer dan verdiend. 

9. Ideaal docent  Cijfer voor verslag en cijfer 

voor inzet, 2 aparte cijfers. 

Bij 2 lln wordt meeliften 

automatisch voorkomen, 

anders meer toezicht nodig. 

Geen cijfers. Werken met 

portfolio’s en competenties 

zou ideaal zijn, ook bij 

groepswerk.  

Hangt af van leerdoelen en 

hoe de groep er mee om 

gaat. Als leerlingen allemaal 

elkaar serieus gaan 

beoordelen, wat kan, is 

minder toezicht nodig van 

docent. Verder altijd balans 

tussen controle en werklast 

begeleider. 

 

 


