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Theoretische en praktische achtergrond van 
de Pe(e)rfect Vaardig methode voor online vaardighedenonderwijs

Meer info: Rusman, E. & Nadolski, R. (accepted). Pe(e)rfectly Skilled: Underpinnings of an online formative assessment method for 
(inter)active and practice-based complex skills training in Higher education, International Journal of Mobile and Blended Learning.



Ratio project

• Vaardighedenonderwijs steeds 
belangrijker

• Actief leren: oefenen, feedback, 
structuur 

• Uitdagingen bij studeren én 
begeleiden:

• Flexibeler 
• Aantrekkelijker 
• Efficiënter
• Effectiever leren

Bron: KNAW, https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/vaardigheden-voor-de-toekomst



Pe(e)rfect Vaardig Methode, een mogelijke oplossing?



Complexe vaardigheden leren

Source: KN
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.nl/nl/actueel/agenda/vaardigheden-voor-de-toekom
st



Formatief evalueren (1)



Formatief evalueren (2) (Hattie & Timperley, 2007)



Formatief evalueren (3)

• Twee deelprocessen als kern:
1. Zelf-regulatie:  door doelen stellen a.h.v. vergelijking eigen prestatie tegen 

‘gewenste’ prestatie, monitoren van oefenproces en tussentijdse prestaties en 
reflectie

2. Feedback: zelf, peer- en expert perspectieven op de student-prestatie(s)



Zelf-regulatie

(Zimmerman, 2002)



Feedback

• Informatie door een agent (leraar, boek, peer, 
systeem, zelf, ervaring) over (aspecten van) de 
prestaties van een leerling (Hattie & Timperley, 
2007)

Systeemperspectief:
• Doel/doelstelling
• Prompt (taak of vraag)
• Actie/prestatie
• Vergelijking prestatie met standaard/benchmark
• Informatie (verkregen door vergelijking + info in 

wat nog nodig is (te doen) om aan benchmark te 
voldoen)

=> Inzicht in het aanpassen en sturen van 
(leer)activiteiten



De Pe(e)rfect Vaardig Methode

Stappen van de methode en  concrete uitwerking in de online PV-tool



Pe(e)rfect Vaardig 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

Feedback-en reflectiecyclus (ronde) met standaard vijf stappen

Spiegel je vaardig
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Stap 1 – Voorbereiden: deelstap 1 - bestudeer rubriek (1)
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Stap 1- Voorbereiden: deelstap 1 – bestudeer rubriek (2)  
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Stap 1 – Voorbereiden:  deelstap 2 - beoordeel videomodel (1) 

Domein Recht
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Stap 1 – Voorbereiden: deelstap 3 - vergelijk met experts
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Stap 2 – Oefenen



Pe(e)rfect Vaardig 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

Feedback-en reflectiecyclus (ronde) met standaard vijf stappen

Spiegel je vaardig

https://www.opreis.nl
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Stap 2 – Oefenen: deelstap 1 - opname maken (2)
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Stap 2 – Oefenen: deelstap 2 - zelffeedback geven (1)
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Stap 2 – Oefenen: deelstap 2 - zelffeedback geven (2)



Pe(e)rfect Vaardig 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

Feedback-en reflectiecyclus (ronde) met standaard vijf stappen

Spiegel je vaardig

https://www.opreis.nl
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Stap 3 – Peerfeedback geven (1)
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Stap 3 – Peerfeedback geven (2) - tips & tops



Pe(e)rfect Vaardig 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

Feedback-en reflectiecyclus (ronde) met standaard vijf stappen

Spiegel je vaardig

https://www.opreis.nl
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Stap 4 – Feedback bekijken (1)
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Stap 4 – Feedback bekijken (2)



Pe(e)rfect Vaardig 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

Feedback-en reflectiecyclus (ronde) met standaard vijf stappen

Spiegel je vaardig

https://www.opreis.nl



Pe(e)rfect Vaardig 29

Stap 5 – Doelen stellen



Ervaringen en inzichten

Een eerste indruk uit interviews



‘HOE STUDENTEN VAARDIG ?



Wat studenten lijken te waarderen

• ‘Gedwongen’ oefenen oefenen

• Eigen opnamen bekijken zelfregulatie

• Opnamen van peers bekijken zelfregulatie

• Duidelijk beeld van vaardigheid mentaal model

• Ontvangen feedback reflectie

• Processtructurering deels formatief evalueren

Op basis van een eerste globale verkenning van studentinterviews naar de gebruikerservaringen met Pe(e)rfect vaardig



Wat studenten lijken te ervaren

Tijdsinvestering
Goede feedback willen geven kost veel tijd
Erg veel informatie

Feedbackbron
Peerfeedback - nuttig
Docentfeedback – geloofwaardigheid

Feedbackdialoog
Wordt gemist

Op basis van een eerste globale verkenning van studentinterviews naar de gebruikerservaringen 
met Pe(e)rfect vaardig
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Vragen?



Meer info over Pe(e)rfect Vaardig



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

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)



Meer info en media 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

• https://www.slideshare.net/DeOnderwijsdagen

• https://www.te-learning.nl/blog/surf-onderwijsdagen-2021-een-blik-in-de-toekomst-impressie-dag-2-owd21/

• https://communities.surf.nl/artikel/peerfectvaardig-online-vaardiger

• Kumospace | OU-Dag van het Onderwijs (klik op ‘genomineerd onderwijsproduct van het jaar, PVmethode). In deze Kumospace ruimte kan je rondwandelen en vind 
je allerlei info, interactieve mockups en een video over de Pe(e)rfect Vaardig methode. De mock-ups van de methode vind je links achterin op de ‘bar’.

• https://www.versnellingsplan.nl/wp-content/uploads/2022/06/EPIC_Peerfectly-Skilled-proficiently-skilled-through-online-training-Ellen-Rusman-and-Rob-
Nadolski.pdf

• Rusman, E. & Nadolski, R. (accepted). Pe(e)rfectly Skilled: Underpinnings of an online formative assessment method for (inter)active and practice-based complex 
skills training in Higher education, International Journal of Mobile and Blended Learning.

(Toekomstige) resultaten onderzoek beschikbaar op:
research.ou.nl 

PV-tool op: https://sourceforge.net/projects/emergo/files/PV-tool/



Meer info over Viewbrics op:

Blended uitwerking in het VO:

• 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 video’s met modelvoorbeelden) of
https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/viewbrics-rapport-digi_def_totaal.pdf



Bedankt voor uw aandacht! 

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

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

astrid.Jordaans@ou.nl en n.h.w.montulet-vandermeer@uva.nl

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


