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Normale evaluatie

STEM
Workshop 3P

Toets, een opdracht, een examen 

Evaluatierooster met juiste antwoorden en puntenweging 

Evaluatiecriteria 

Eisen van validiteit en betrouwbaarheid, objectiviteit en transparantie 

Geen garantie voor :

• Leren van vaardigheden

• Angst voor falen

• Feedback aan de leerkracht : welke hulp de leerling wil

• Zelfevaluatie – zelfregulatie, keuze van presentatie

• Intrinsieke motivatie fnuiken

• Rapporten waardoor ouders betrokken worden



27/04/2017 3

Normale evaluatie

STEM
Workshop 3P

Leerlingen vinden evaluaties niet eerlijk als de geleverde inspanningen 

om te studeren niet leiden tot betere resultaten

Dezelfde leerlingen altijd goede en dezelfde altijd slechtere punten 

niettegenstaande de persoonlijke vooruitgang
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3P evaluatie 

STEM
Workshop 3P

• Participatie of inspanning of betrokkenheid bij de activiteiten

• Progressie of de persoonlijke vooruitgang of de onderliggende 

vaardigheden 

• Performantie of geleverde prestatie 

De weging van deze drie factoren kan je zelf laten variëren

Om de leermotivatie te belonen zou ‘participatie’ het meeste moeten 

wegen. Anderzijds wat moet beloond worden heeft weinig intrinsieke 

waarde. 

Voorstel : 50/30/20
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3P ZELFevaluatie

STEM
Workshop 3P

• De leerling en de leraar geven elk 50/50 van de beoordeling

• De performantie of prestatie is een zelfgekozen vorm van presentatie 

alleen of in groep.

• De leerling moet goed op de hoogte zijn van/ inspraak hebben over de 

verwachte doelen. (vaardigheden)

• Elke leerling bespreekt na een bepaalde periode met de leraar de drie 

criteria.

• De leerlingen houden een logboek bij.

• Probleem : de bespreking per leerling kost tijd



27/04/2017 6

3P ZELFevaluatie voor STEM?

STEM
Workshop 3P

1. Welke doelen overleggen we met de leerlingen?

2. Gebruik je de 3P of slechts 2P’s?

3. Welke verhouding?

4. Zou je de leerlingen 50% inspraak geven?

5. Wat zie je zitten op gebied van bespreking met de leerling?



Referentie

Steve Peha

In Teaching that makes sense: 

3P system; a better, faster and easier way to

grade

https://www.ttms.org/index.htm

16/02/2016Startsessie HAO 7

https://www.ttms.org/index.htm

