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Ramon (9)…
Moet – wanneer hij afstudeert –

goed zijn in…

• Werken in team

• Kritisch denken

• Ondernemerschap

• Creativiteit

• Kenniscreatie & problem 

solving

• ICT geletterdheid

• Communicatie

• Information seeking

• Levenslang leren

• Doorzettingsvermogen

• Engagement

• Ownership

• Burgerschap

• …



Want wie weet zal Ramon (9) …

• virtueel samenwerken

vanzelfsprekend vinden

• met robots samenwerken

• in een ‘slim huis’ wonen

• …

• water een schaars goed

vinden

• een bedrijfswagen

ondenkbaar vinden

• problemen oplossen die wij

veroorzaakten.







Deslauriers, Schelew & Wieman (2011)

• Klasgrootte >250

• Pre-class leesopdracht

• Quizzes op voorhand

• Poll tijdens les

• Student-student discussie

• Small-group actieve leeropdrachten

• Doelgerichte feedback van instructor tijdens les
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• Hogere resultaten

• Hogere

leerrententie (na 6 

& 18 maand)

• Hogere

aanwezigheid / 

participatie (+ 20%)

• Hoger engagement 

(x 2)



• Effecten gaan op tussen groepen, maar ook binnen

groepen (zelfde studenten, zelfde docenten, enkel

andere manier van vormgeven)

• “effective learning of science requires practice of the 

desired thinking processes, with guiding feedback” (Carl 

Wieman)

• Het designen van taken en feedback is doorslaggevend



Schneider & Preckel (2017)

• Review 38 meta-analyses, context hoger

onderwijs

• Meer dan 2 miljoen studenten



Wat moeten we zéker doen?

Variabele Effect size HILL Bouwsteen

Student peer assessment (naast docent 

assessment)*

1,91 Assessment-as-learning

Organisatie vh vak: voorbereiden/ 

planning van activiteiten per periode

1,39 Coaching, Agency, hybride

leren

Self-assigned minimal standards 1,12 Agency, Urgentie, AAL

Aanwezigheid & level van participatie 0,98 Agency

Student self-assessment* 0,85 Assessment-as-learning

Stimuleren van intellectuele

nieuwsgierigheid

0,82 Urgentie



High Impact Learning that Lasts

“HILL is super vernieuwend!”

HILL…
Brengt 25 jaar wetenschappelijk onderzoek samen;

Geeft taal én handvaten;

Probeert voorbij de hype te gaan;

Is sterk in zijn eenvoud.



• Laat eigen profilering toe

• Kan stapsgewijs geïmplementeerd worden

• Haalt het goed uit je aanpak naar boven

High Impact Learning that Lasts



Blended learning / e-learning



Student-gecentreerd leren



Formatief toetsen



HILL





Gevoel van urgentie

✓ Zoek / peil naar mismatch tussen as 

is en to be

✓ Laat studenten gevoel van urgentie

voelen, aangeven

✓ Vb. Praktijkcasus, experts, 

projectwerk met / in organisaties

Creëert intrinsieke motivatie



Learner agency

✓ Lerende is manager van zijn/haar eigen leren; 

hij/zij heeft voice & choice (binnen ruime marge)

✓ Vereist zelf-reflectie (on action; in action)

✓ Faciliteer opstellen van individuele & 

groepsdoelen

✓ Geef feedback

✓ Geef vertrouwen (self-efficacy = noodzakelijk)

✓ Vb. Keuzevrijheid over kritieke beslissingen

(thema’s, werkmethode, beoordelingscriteria, …)

≈ studentgecentreerd



Sharing through action

✓ Zorg voor real life situaties

en voorbeelden

✓Peer interaction e.g. 

discussies, brainstormings, 

groepswerk

✓ Interactie met praktijk

Leren door DOEN



Collaboratie

✓ In team

✓ Individu in interactie met

• Netwerk

• ‘Community’ (vaste leergroep)

• Coach/instructor/trainer

Als waardevolle bronnen van feedback

Collaboratief leren als drive voor

individueel leren

(& organisatieleren!)



Flexibiliteit

✓ Anticipeer op het moment; wat

hier en nu gebeurt

✓ Voorzie ruimte voor informeel

leren

• Informatie zoeken

• Help zoeken

• Feedback zoeken

✓ Reflecteer op onverwachts

verworven competencies



Hybride leren

✓Blend online & offline 

leeractiviteiten

✓Wel-doordachte mix

✓ Informatie op verschillende

manieren aanbieden

Elk leertraject uniek

“Variation is the key of 

learning” 

(F. Marton)



Assessment as learning ✓ Assessment niet enkel op het 

eind

✓ Moment van leren en assessment

valt samen

✓ Constante feed foward

✓ Gebruik tijdens het werken

• Self-assessment

• Peer-assessment

✓ Informeer lerende over zijn

vooruitgang, niet (enkel) zijn

prestatie

✓ Beginmeting

✓ Portfolio’s, POPs,…

✓ Als summatief toetsen nodig is: 

two-stage (individueel + team)

✓ Betrek studenten in ontwerpen

van assessment-proces



HILL

Urgency

Action

Hybrid

AgencyCollaboration

Flexibility

Assessment



…



• Glashelder dat het anders moet

• Waarom lukt het dan niet?



Blockers op verschillende niveaus

Lerende

Leerinhoud

Leermethodiek

Docent

Leerinstelling

Beleids-

niveau



Hoe kunnen we in Vlaanderen nog 

verder komen mbt. HILL?

Wat zijn belemmeringen op welk 

niveau?

20 min



Assessment-as-Learning
Vroeger: formatief toetsen

➢ stress, demotivatie, 
verminderde retentie & 
performantie

Toen: summatief toetsen

Nu: summatief = formatief
(in perceptie)



Collaboratie

• Vereist ook collaboratie van allerlei stakeholders:

– Docenten

– Onderwijsinstellingen of departementen

– Onderwijs – praktijk

• Secundair onderwijs: collaborative teaching 

wordt eerder lauw onthaald



Learner Agency

• Vereist studenten die eigenaarschap willen

& kunnen opnemen

• Studenten vaak weigerachtig, eerst

ontleren

• Cf. onderzoek Wieman



Learner agency, collaboratie, 

Kennisdeling, informeel leren,…

• Infrastructuur moet anders

• Roosters & planning

• Beschikbaarheid docent

• ‘Trage’ ECTS-fiches



Flexibiliteit

• Meetbaarheid, behalen van curriculum 

Vs.

• Onzekerheid, niet voorspelbaar



Wat zijn kansen, waar liggen de 

mogelijkheden?

Wie / wat is daarvoor nodig? Welke 

verantwoordelijkheid ligt op welk niveau?

Wat is mijn rol daarin?

www.highimpactlearningthatlasts.com

20 min

http://www.highimpactlearningthatlasts.com/


How to HILL

• Gebaseerd op visie (Backcasting)

• Intervisie over niveaus heen

• Infrastructuur & organistatie mee veranderen

• Professionalisering





Systematisch

vs.

Systemisch


