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Het Pe(e)rfect Vaardig project



Achtergrond project

• vaardighedenonderwijs heeft (steeds) meer aandacht in het HO (complexe, academische, praktijkgerichte, 
vakoverstijgend, 21e eeuwse)

• vaardigheden één keertje ‘doen’ werkt niet

• beheersing vereist veel en regelmatig oefenen, ondersteuning, goede constructieve feedback en structuur 

• docenten hebben grote groepen studenten en beperkte tijd voor het geven van feedback

Uitdaging: 

Steeds grotere groepen studenten complexe vaardigheden kunnen aanleren, zonder dat de begeleidingslast voor docenten 
evenredig toeneemt én met behoud, maar liefst nog met verbetering, van kwaliteit



Pe(e)rfect Vaardig methode, een mogelijke oplossing? (1)

• online feedback-en reflectiemethode voor aanleren van vaardigheden in HO, gebaseerd op de Viewbrics-methode, via 
formatief evalueren met video-verrijkte rubrieken en (peer)feedback

• digitaal (voorkomt stapels papierwerk - praktisch)

• studenten doorlopen zelfstandig een complete feedback-en reflectiecyclus, met als eindpunt én nieuw begin het 
opstellen van nieuwe leerdoelen voor de volgende keer oefenen

• vanuit huis, op het moment dat het hen uitkomt, en zo vaak als ze zelf willen

• student oefenen zelf én in groepjes vaardigheden en spiegelen zich tegen rubrieken met videovoorbeelden (rolmodellen 
en voorbeeldsituaties) om een beeld van gevraagd/vereist beheersingsniveau te vormen

• gedetailleerde feedback op deelvaardigheden door peers en (beperkt) door docenten middels rubrieken en tips/tops



Pe(e)rfect Vaardig methode, een mogelijke oplossing? (2)

• studenten beoordelen zichzelf en elkaar, door via rubrieken gestructureerde en gestandaardiseerde feedback op video-
opnamen van oefensessies te geven

• feedback wordt  samengevat in visualisaties (wat gaat goed, wat kan beter) en overzicht tips en tops

• automatisch en overzichtelijk bijhouden van prestaties en voortgang

• ondersteuning bij het zicht krijgen op wat goed ging en wat er beter kan, zodat ze daar verder mee kunnen oefenen door 
o.a. : 
- Reflectiewiel
- Gestructureerde online ondersteuning tijdens zowel feedback als reflectieproces en analyse van peerfeedback
- Formuleren van nieuwe (leer)doelen

• docenten houden overzicht over voortgang en groei van studenten door een dashboard met visualisaties



Doel(en) en doorlooptijd Pe(e)rfect Vaardig project

1. ontwikkelt een online methode voor interactief praktijkgericht vaardighedenonderwijs in het Hoger Onderwijs via 
formatieve evaluatie met peer feedback en video-verrijkte rubrieken

2. onderzoekt en evalueert (leer)effecten en bruikbaarheid van de methode in de dagelijkse onderwijspraktijk d.m.v. 
pilot-implementaties met Rechten en Psychologie studenten en docenten van de Open Universiteit en de Universiteit 
Maastricht

3. verspreidt en deelt opbrengsten project in het Hoger onderwijs in Nederland

In de periode: september 2020 – oktober 2022



Onderzoek

Is de Pe(e)rfect Vaardig methode:

• effectief, efficiënt en attractief als methode voor vaardighedenonderwijs?
- zoals ervaren door studenten en docenten 
- zoals gemeten in (groei) beheersingsniveau

• in de praktijk haalbaar/bruikbaar voor vaardighedenonderwijs?

Heeft de Pe(e)rfect Vaardig methode?:

• een positief effect op docentbelasting (=minder docenttijd nodig)?

• net zoveel effect op beheersing vaardigheid als alleen zelf-en peerfeedback wordt gegeven t.o.v. zelf-, 
peer-en docentfeedback?



Beoogde projectresultaten Pe(e)rfect Vaardig (1)

• inzicht in zowel de praktische bruikbaarheid en haalbaarheid, docentbelasting als ook de effectiviteit, efficiëntie en 
attractiviteit van de online methode voor vaardighedenonderwijs voor het HO, voor docenten én studenten in regulier 
en afstandsonderwijs

• innovatie van het huidige vaardighedenonderwijs en toepassing van de online methode voor mondeling presenteren 
binnen de domeinen Recht en Psychologie bij drie cursussen, bij de Open Universiteit en Universiteit Maastricht

• ‘proof of concept’ voor de potentie van deze methode voor generaliseerbaarheid naar andere domeinen en andere 
vaardigheden 

• interesse en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de online Methode PE(E)RFECT VAARDIG van een brede groep 
stakeholders uit het HO (o.a. studenten, docenten, beleidsmakers, managers) 



Beoogde projectresultaten Pe(e)rfect Vaardig (2)

• inhoudsvalide rubriek mondeling presenteren voor Rechten en Psychologie 

• video-verrijkte rubriek mondeling presenteren voor Rechten en Psychologie 

• evaluatie-rapportage en eindrapportage voor dit project 

• afgeleid: populaire (domein specifieke) en wetenschappelijke publicaties en nieuwsberichten

• handleiding voor flexibel gebruik van de Methode PE(E)RFECT VAARDIG in eigen online vaardigheidsonderwijs. 

• voorbeeld-implementatie van de online tool Methode PE(E)RFECT VAARDIG en technische koppeling 
met de instelling specifieke Elektronische Leer en Werkomgeving 
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Pe(e)rfect Vaardig methode

Pe(e)rfect Vaardig 15

• Volledig online (PV-tool)  
• Feedback (zelf, peers, {docent})

• Authentieke taken – onderwijs
(e.g serious game)

Stap 1 - Voorbereiden
Stap 2 - Oefenen (o.a. zelffeedback geven & feedback vragen)
Stap 3 - Peerfeedback geven
Stap 4 - Feedback bekijken
Stap 5 - Doelen stellen

Emergo-platform – DLWO
flexibele doorontwikkeling 
c.q. flankerend onderzoek

• 4 juridische presentaties 
(2 casus = 4 rondes])

• studenten Recht OU-UM)



Ontwikkelstappen (voorbeeld uit domein Recht)

Pe(e)rfect Vaardig project (rubrieken, methode én tool):

1. Literatuur-en praktijkonderzoek naar vaardigheid en Rubriek

2. Versie Rubriek voor docenten kernteam Juridisch Presenteren (JP)

3. Gebruik en evaluatie van Rubriek door kernteam bij pleidooi-opnames (Excel-formulier)

4. Evaluatie Rubriek door studenten Recht (OU, UM) (prototype PV-tool)

5. Evaluatie door docenten Recht buiten kernteam (Rubriek en PV-tool)

6. Feedback door studenten Recht op PV-Methode, PV-tool en Rubriek

7. Bijstellen en redactie door editor en grafisch vormgever 
=>  eindversie Rubriek en PV-methode in PV-tool

Pe(e)rfect Vaardig



Wat verwachten we? (hypotheses)

Pe(e)rfect Vaardig 17

1. De Methode Pe(e)rfect Vaardig voert voor beide domeinen (Rechten & Psychologie) tot een:
(a) verbetering van de beheersing van de vaardigheid die 

(b) vergelijkbaar is [beide feedbackvormen (TPS (Teacher-Peer-Self, PS (Peer-Self)), 
en beide contexten (RW 1 en 2, Psychologie]

2. Als logisch gevolg van (1) leidt de Methode Pe(e)rfect Vaardig tot een verlichting van de docentbelasting
(omdat de PS-vorm geen docent-inzet heeft) 

3. De feedback-acceptatie is bij beide feedbackvormen (a) afdoende en (b) vergelijkbaar

[Feedback wordt niet-anoniem gegeven]



Onderzoeksopzet (voorbeeld pilots domein Recht)
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Feedback by Teacher-Peer-Self (TPS) 

Feedback by Peer-Self (PS) 

Mc2 = Methode context 2

context 2 = FdR Universiteit Maastricht



Voortgang en vooruitzicht – Waar staan we? (1)

Voortgang (afgerond) 

• Functioneel ontwerp, interactieontwerp en technische realisatie docent-en studentkant tool 

• Integratie rubrieken presentatievaardigheden (Recht/Psych) en videomodelvoorbeelden Rechten en 
Psychologie (video’s ontwikkeld vanuit het kwaliteitsfonds) bij deelvaardigheden en totale vaardigheid, 
beschikbaar in de PV-tool

• Instructies in de tool, workshops en handleiding tool ontwikkeld  en gegeven

• Onderzoeksinstrumenten (deels geïntegreerd in de tool) ontwikkeld

• Twee succesvolle pilots (in termen van ‘werking’ instrument): 1 bij Rechten Universiteit Maastricht (>200 
studenten) en 1 bij Open Universiteit (rond 40 studenten)

• Dataverzameling bij pilots Rechten (mindmaps, vragenlijsten, (focusgroep) interviews docenten en studenten)

• Artikelen en nieuwsberichten in verschillende gremia (o.a. online magazine Thiemen Meulenhoff, OU/UM)

• Stuurgroepoverleg en betrokkenheid gedurende project (o.a. Radboud, Amsterdam UMC, Erasmus MC, CITO-
Lab, Hogeschool Utrecht, Kennisnet)



Voortgang en vooruitzicht – Waar gaan we? (2)

Vooruitzicht: 

• 2 pilots Psychologie OU en 2 pilots Rechten-OU, met training docenten

• Doorontwikkeling dashboard functionaliteit docent

• Dataverzameling komende pilots (interviews, vragenlijsten etc.)

• Analyse data, beantwoorden onderzoeksvragen en eindrapportage OC&W SURF (eind 2022)

• Presentatie resultaten (bijv. op SURF-Onderwijsdagen), conferenties en in (populaire en wetenschappelijke) 
publicaties

• Open source beschikbaar stellen van PV-methode en tool, plus ontwikkeld materiaal (via SURF)



• Herkenbaar? (qua problematiek, oplossingsriching)
• Hoe pakken jullie het (online) aanleren van vaardigheden nu aan?
• …

Kort intermezzo



De Pe(e)rfect Vaardig methode en online tool



Dashboard PV-tool – student-versie
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Ronde 2- 3

Voortgang

Pe(e)rfect Vaardig

Alle berichten
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Ronde 2- 3

8

Pe(e)rfect Vaardig

Gebruik PV-tool – student-versie



Stappen Pe(e)rfect Vaardig (PV) methode voor student 

• Stap 1 - Voorbereiden

• Stap 2 - Oefenen (waaronder zelffeedback geven & feedback vragen)

• Stap 3 - Peerfeedback geven

• Stap 4 - Feedback bekijken

• Stap 5 - Doelen stellen
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Stap 1 – Voorbereiden
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Stap 1 - deelstap: bestudeer rubriek



Pe(e)rfect Vaardig 28

Gebruik PV-tool – student-versie
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Stap 1 - deelstap: beoordeel videomodel (1)  
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Stap 1, deelstap: beoordeel videomodel (2) 
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Stap 1, deelstap: beoordeel videomodel (3)  
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Stap 1, deelstap: vergelijk met experts
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Stap 2 – Oefenen
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Stap 2 – Oefenen, opname maken (1)
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Stap 2 – Oefenen, opname maken (2)
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Stap 2 – Oefenen, zelffeedback geven (1)
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Stap 2 – Oefenen, zelffeedback geven (2)
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Stap 2 – Oefenen, zelffeedback geven (2)
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Stap 2 – Oefenen, zelffeedback geven (3)
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Stap 2 – Oefenen, zelffeedback geven (4)
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Stap 2 – Oefenen, feedback vragen (1)
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Stap 2 – Oefenen, feedback vragen (2)
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Stap 2 – Oefenen, evaluatie prestatie (1)
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Stap 3 – Peerfeedback geven (1)
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Stap 3 – Peerfeedback geven (2)
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Stap 3 – Peerfeedback geven (3)
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Stap 3 – Peerfeedback geven (4)
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Stap 3 – Peerfeedback geven (5)
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Stap 3 – Peerfeedback geven: tips & tops (6)



Workshop Pe(e)rfect Vaardig 50

Stap 3 – Peerfeedback geven, versturen (7)
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Stap 3 – Peerfeedback geven, versturen (8)
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Stap 3 – Peerfeedback geven
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Stap 4 – Feedback bekijken (1)
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Stap 4 – Feedback bekijken (2)
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Stap 4 – Feedback bekijken (3)
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Stap 4 – Feedback bekijken (4)
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Stap 4 – Feedback bekijken (5)
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Stap 4 – Feedback bekijken (6)
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Vragenlijst – feedback acceptatie (peers)
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Stap 5 – Doelen stellen (1)
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Stap 5 – Doelen stellen (2)
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Stap 5 – Doelen stellen (3)
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Vragenlijst IMI- enjoyability



Gebruik PV-tool – docentversie
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Uit interactie-ontwerp
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Gebruik PV-tool – docentversie
Uit interactie-ontwerp
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Gebruik PV-tool – docentversie

Feedback Albert Anders – presentatie 3

0

2

7

Presentaties 2- 3

Eindbeoordeling 2-3

Uit interactie-ontwerp



Gebruik PV-tool – docentversie

Pe(e)rfect Vaardig 67
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Presentaties 2- 3 Tips en topsEindbeoordeling Juridisch Presenteren 2-3

Uit interactie-ontwerp



Eerste ervaringen

een indruk



Reacties studenten (interview)

• Ik denk dat het zeker nuttige informatie geeft om elkaar te bekijken en feedback te geven. De 
informatie was concreet genoeg 

• Bij ons in het groepje werd de feedback vrij consequent gegeven
• Het is wel soms een herhaling van zetten. Wellicht is het te overwegen om tussendoor van groepje te 

wisselen, zodat je ook exposure hebt naar andere mensen
• De feedback was heel concreet, zowel van de medestudenten als van de docent. Ik kon de punten die 

ze aangaven goed gebruiken bij het voorbereiden van de volgende presentatie
• De feedback van de docent was positief-kritisch en goed bruikbaar en die heb ik ook elke keer 

geprobeerd om weer op te nemen in de volgende presentatie. Dat zag je ook elke keer in dat ‘wiel’, dat 
het ook verbeterde. Dat was wel leuk om te zien.

• De feedback van de medestudenten kwam eigenlijk overeen met wat de docent ook zei, dus dat was 
niet echt heel afwijkend



Reacties docenten (interview)

• Ik heb echt duidelijk verbetering gezien in vergelijking met vorige keren. En volgens mij komt het erdoor dat, bij de live 
bijeenkomsten, dan kom je 1x aan de beurt. Ik vind dit een hele mooie manier, juist omdat je dat in je eigen tijd kan 
doen, je kan er zoveel aandacht aan besteden als je wil, je kan het zo vaak doen als je wil. Met name dat vind ik een 
belangrijk onderdeel. Je krijgt betere feedback dan live, want de docent kan er ook even over nadenken en de andere 
studenten ook en de feedback is wat gestructureerder

• Uiteindelijk zie je op 1 scherm al die aspecten terugkomen, dat vond ik écht een top [vaardighedenwiel] 
• Mijn ervaring is dat, als je de eerste en de tweede ronde vergelijkt, studenten aan heel veel van de tips en tops hard 

gewerkt hebben



De ‘buitenwacht’

Breder  informeren



‘Breder’ informeren over Pe(e)rfect Vaardig project (1)

• Regulier projectleidersoverleg SURF, met andere HO projectleiders

• Stuurgroep overleg met verschillende experts en HO stakeholders: feedback & advies

• Deelname aan Werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden binnen Nationaal Versnellingsplan 
(https://www.versnellingsplan.nl/werkgroep-digitaal-onderwijs-in-praktijkvaardigheden/ )

• Presentaties over project voor geïnteresseerden 

• Projectpagina’s OU en SURF: 
https://www.ou.nl/en/leren-en-innoveren-met-ict-projecten-pe-e-rfect-vaardig-rolmodellen-en-peer-feedback
https://www.surf.nl/peerfect-vaardig

• Media aandacht in diversie gremia (artikelen, nieuwsbrieven etc.)

https://www.versnellingsplan.nl/werkgroep-digitaal-onderwijs-in-praktijkvaardigheden/
https://www.ou.nl/en/leren-en-innoveren-met-ict-projecten-pe-e-rfect-vaardig-rolmodellen-en-peer-feedback
https://www.surf.nl/peerfect-vaardig


Voorbeelden ‘breder’ informeren over Pe(e)rfect Vaardig project (2)

https://modulair.ou.nl/modulair-oktober-2020-
duplicate-1/vaardigheden-ellen-rusman/

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/
onderwijsinnovatie-nieuw-digitaal-jasje-
juridisch-presenteren

Artikel in ‘Open Magazine’ (OU)

https://modulair.ou.nl/modulair-oktober-2020-duplicate-1/vaardigheden-ellen-rusman/
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/onderwijsinnovatie-nieuw-digitaal-jasje-juridisch-presenteren


Toekomstmuziek?

• Meer mogelijkheden om vaardighedenonderwijs efficiënt, effectief en attractief online te organiseren, voor grote(re) 
groepen studenten`?

• Breder toepasbaar bij vaardigheden, waarbij je individuele beheersing terug kunt zien in concreet gedrag?

• Faculteitsoverstijgend en/of organisatieoverstijgend vaardighedenonderwijs?

• ‘Adoptie’ door geïnteresseerde commerciële partner?

• ….



Slot akkoord

• Toepasbaar voor jullie? 
• Wat vinden jullie interessant? Wat minder?
• Mogelijkheden?

…



Bedankt voor uw aandacht! 
Vragen? 

Meer info over Pe(e)rfect Vaardig project, methode, tool en onderzoek: 
Ellen Rusman & Rob Nadolski

ellen.rusman@ou.nl en rob.nadolski@ou.nl

https://twitter.com/ellenrusman en https://twitter.com/rnaounl

Meer info over de pilots bij de Faculteiten Rechtswetenschappen/Rechtsgeleerdheid (OU & UM):

astrid.Jordaans@ou.nl en natasja.vandermeer@maastrichtuniversity.nl

Meer info over de pilots bij de faculteit Psychologie (OU):
jannes.eshuis@ou.nl en stefan.gruijters@ou.nl

mailto:ellen.rusman@ou.nl
mailto:rob.nadolski@ou.nl
https://twitter.com/ellenrusman
https://twitter.com/rnaounl
mailto:astrid.Jordaans@ou.nl
mailto:natasja.vandermeer@maastrichtuniversity.nl
mailto:jannes.eshuis@ou.nl
mailto:stefan.gruijters@ou.nl


Meer info over Pe(e)rfect Vaardig op:

• https://www.surf.nl/peerfect-vaardig

• https://www.ou.nl/en/leren-en-innoveren-met-ict-projecten-pe-e-rfect-vaardig-rolmodellen-en-peer-feedback

• https://modulair.ou.nl/modulair-oktober-2020-duplicate-1/vaardigheden-ellen-rusman/

• https://www.thiememeulenhoff.nl/tijd-voor-maatwerk/artikel/peer-feedback-onlineleren

• https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/onderwijsinnovatie-nieuw-digitaal-jasje-juridisch-presenteren

=>  eind 2022 het eindrapport van het project Pe(e)rfect Vaardig  

https://www.surf.nl/peerfect-vaardig
https://www.ou.nl/en/leren-en-innoveren-met-ict-projecten-pe-e-rfect-vaardig-rolmodellen-en-peer-feedback
https://modulair.ou.nl/modulair-oktober-2020-duplicate-1/vaardigheden-ellen-rusman/
https://www.thiememeulenhoff.nl/tijd-voor-maatwerk/artikel/peer-feedback-onlineleren
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/onderwijsinnovatie-nieuw-digitaal-jasje-juridisch-presenteren


Meer info over Viewbrics op:

• Video’s over Viewbrics project:

• https://www.leraar24.nl/2611391/viewbrics-geeft-inzicht-in-beheersing-van-21e-eeuwse-
vaardigheden/

• https://www.nro.nl/prijs/winnaars-vorige-edities/ellen-rusman

• Info op NRO-sites:

• https://www.nwo.nl/projecten/405-15-550-0 (overzicht output)
https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/formatief-toetsen-van-vaardigheden-middels-rubrics-
met-videovoorbeelden-het

• Eindrapportage:

• https://research.ou.nl/en/publications/viewbrics-spiegel-je-vaardig-vakoverstijgende-
vaardigheden-aanler (inclusief QR-codes naar alle video’s met modelvoorbeelden)

https://www.leraar24.nl/2611391/viewbrics-geeft-inzicht-in-beheersing-van-21e-eeuwse-vaardigheden/
https://www.nro.nl/prijs/winnaars-vorige-edities/ellen-rusman
https://www.nwo.nl/projecten/405-15-550-0
https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/formatief-toetsen-van-vaardigheden-middels-rubrics-met-videovoorbeelden-het
https://research.ou.nl/en/publications/viewbrics-spiegel-je-vaardig-vakoverstijgende-vaardigheden-aanler

