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Onderwijsevaluaties 

Instrumenten 
studenttevredenheid

• NSE
hoog aggregatieniveau, benchmark, 
vinger aan de pols

• HBO Monitor

• Vakevaluaties
effectief lessen verbeteren, input voor 
docent en opleidingscommissie

• Docentevaluaties
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Onderwijsevaluaties 

Onderwijsevaluaties bij
Avans

• Breed kwaliteitskader: Opleidingen monitoren zelf onderwijskwaliteit.

• Geen centrale vragenlijst: Opleidingen bepalen zelf welk instrument 
zij gebruiken om studentervaringen te meten.

• Wat doen opleidingen en hoe kunnen wij hen ondersteunen bij 
onderwijsevaluaties?

 Evaluaties leveren weinig op
 Kost veel tijd
 Iedereen vindt opnieuw het wiel uit
 Geen validatie van instrumenten

• Stimuleren en ondersteunen van kennis(deling) via:
 Vragenbank
 Handleiding en tips bij onderwijsevaluaties

https://lic.avans.nl/service.lic/introductie/onderzoek/onderwijsevaluatie
s/index
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Onderwijsevaluaties 

Kennisquiz

14 februari 2020 | 4



Onderwijsevaluaties 

De Avansvragenbank

• Literatuur over onderwijsevaluaties
– Welke thema’s? Welke vragen?
– Groslijst
– Standaardvragen 
– Kant-en-klaar vragenlijst (SEEQ)
– Verdiepende schalen (zelfsturing en betrokkenheid)

• Validatie van vragen bij Avansstudenten (NL en ENG)

• Tot nu toe alleen studenten. Later ook docenten, alumni, 
werkveld.

• Doel is om het ervaren onderwijs te evalueren, niet het 
functioneren van de docent of de validiteit van het examen!

• Wat kunnen we er wel mee? En hoe maak je hiermee een goede 
vragenlijst?
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Onderwijsevaluaties 

Verkenning & signalering

• Ervaringen van studenten verkennen de kwaliteit van het 
leeronderdeel en signaleren mogelijke noodzaak voor 
verandering/verbetering van specifieke onderdelen.

• Meten is weten? Ja, maar…

– Mensen hebben natuurlijke neiging om verbanden te leggen. Ze 
zoeken naar samenhang en consistentie en moeten zichzelf 
steeds opnieuw bewust erop wijzen dat deze er niet (altijd) zijn.

– Mensen vinden gewenste bevindingen aannemelijker en zijn 
daar minder kritisch over dan bij ongewenste bevindingen.
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Onderwijsevaluaties 

Wat wil je meten?

• Waarvoor heb je informatie nodig? Wat wil je bereiken?
– Didactiek verbeteren?
– Studenten enthousiasmeren/activeren?
– Inhoud evalueren?

• Wat voor informatie heb je nodig om dit doel te kunnen bereiken?
– Welke thema’s/vragen uit de vragenbank zijn relevant?
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Onderwijsevaluaties 

Hoe doe je dat?

• De belangrijkste ingrediënten voor een goede vragenlijst zijn:
– Valide en betrouwbare vragen
– De juiste antwoordschalen
– Een duidelijke vragenstructuur

• Aspecten om rekening mee te houden:
– Voldoende respons  lengte van de vragenlijst en incentives

om mee te doen.
– Herhaalde metingen  trends over de tijd geven pas écht een 

indicatie over mogelijke effecten van cursusaanpassingen. 
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Onderwijsevaluaties 

Checklist goede vraag

• Begrijpelijk:

 Formuleer niet te ingewikkeld, gebruik eenvoudige taal: geen 
vakjargon en afkortingen: sluit aan bij het taalgebruik van de 
doelgroep

 Vereis zo min mogelijk voorkennis
 Vermijd ontkennende vragen

• Neutraal, niet leidend

 Formuleer niet suggestief: laat emotioneel geladen begrippen of 
vragen waarin een opinie wordt uitgesproken achterwege 

 Houd bij gevoelige vragen rekening met sociale wenselijkheid!

• Eenduidig

 Gebruik geen dubbelzinnige, vage woorden of frequentietermen, 
normatieve kwalificaties (bv. normaal, gewoon, regelmatig, 
voldoende…)

 Vraag in elke vraag maar naar één aspect
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Onderwijsevaluaties 

Checklist goede 
antwoordschaal

 Alle antwoordmogelijkheden aanwezig?

 Sluiten de antwoordmogelijkheden elkaar uit? (geen overlap!)

 Antwoordmogelijkheden in een logische volgorde?

 Neutrale antwoordmogelijkheid gegeven? (TIP: vermijd als het 

kan de optie “weet niet”)

 Maak zo veel mogelijk gebruik van dezelfde antwoordschalen

 Geen anker-effecten aanwezig?
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Onderwijsevaluaties 

Checklist goede structuur

 Onderwerpen moeten logisch op elkaar aansluiten 

 Houd rekening met de aandachtscurve (wie is je doelgroep en               
wat is hun aandachtscurve?)

 Interessante/smaakmakende vragen aan het begin

 Moeilijkste of belangrijkste vragen in het midden

 Makkelijke en minder belangrijke vragen aan het einde

 HALO en anker-effecten: kijk goed of en hoe de 
vragen/antwoorden elkaar kunnen beïnvloeden
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Onderwijsevaluaties 

Herhaalde meting

• De grootste waarde hebben evaluaties als ze vaker worden 
herhaald!
– Genereert een referentiepunt
– Maak het mogelijk om ontwikkelingen te volgen

• Betekent dat de vragen over een bepaalde periode niet te veel 
mogen veranderen, anders is er geen vergelijking mogelijk. 

• Maak dus weloverwogen keuzes in het begin!
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Onderwijsevaluaties 

En verder

• Hoe lang mag/moet de vragenlijst zijn?
– Afweging tussen gewenste inhoud van de evaluatie en de 

aandachtscurve van de doelgroep.

• Wanneer bevragen?
– Op een moment waar de ervaring vers en onbevooroordeeld is.
– Idealiter vóór de toetsing.

• Hoe vaak bevragen?
– Afhankelijk van evaluatiedoel.

• Steekproef of hele populatie?
– Als je naar verwachting een representatieve respons kunt 

genereren met een steekproef, dan heeft dit de voorkeur, omdat 
het in tot minder bevragingslast leidt.

• Studenten betrekken?
– Ja, als je bereid bent om hun suggesties ook aantoonbaar mee 

te nemen in de verbeteracties. 
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Onderwijsevaluaties 

Vragen?

Meer info? Neem contact op met: 

Hans van Loon: jm.vanloon2@avans.nl

Jessica Nooij: ja.nooij@avans.nl
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