
HBS Connected 
Op weg naar realtime 
evaluatie  



De wereld verandert 

Bron: http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_173/11864019023J9e48.jpg 



De student verandert 

Bron: 
http://www.digitaltrends.com/wp-content/uploads/2011/12/student-smartphones.jpg  
http://www.rotterdam010.nl/405-Persoonlijke-Herinneringen/02/019-Mijndert-Drakenburg-04.jpg 



Maar dat is van alle tijden 

Bron:  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Happy_Days_cast_1976.JPG 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Happy_days_motorcycle_richie_fonzie_1977.JPG 



Verandert het onderwijs? 

Bron:  
http://www.sax.nu/Portals/615/images/klaslokaal.jpg 
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:SFA02:6002293&role=image&size=variable 



HBS Connected 

Van evaluatie achteraf naar realtime evaluatie 

Bron:  
http://members.multimania.nl/matthijsoyaert/thermometer.gif 
http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/only4denn/only4denn1211/only4denn121100012/16401901-vrouwelijke-billen-schetsen-op-een-witte-
achtergrond.jpg 



De student houdt niet van 
evalueren.. 

Bron: http://www.thesignaljammer.com/pages/School-%7B47%7D-Classroom-Cell-Phone-Jamming.html 
http://3.bp.blogspot.com/-DjdfbT411io/T5Kjs_G_w5I/AAAAAAAAAJc/7Qaq6s2luOU/s1600/N%2Bis%2Bfor%2Bnetwork.jpg 

•  Participatie is laag 
•  Uitkomsten zijn voor de 

studenten ‘mosterd na 
de maaltijd’ 



De student houdt WEL van 
evalueren.. 



De student houdt WEL van 
evalueren.. 



De student houdt WEL van 
evalueren.. 

Maar ze kiezen hun eigen kanalen 



Kernpunten HBS Connected 

Bron:  
http://3.bp.blogspot.com/-qtHXSgxRRwo/ThPThbVW0eI/AAAAAAABG0o/KkklX-TFEN4/s1600/snel-1.jpg 
http://www.empowernetwork.com/incomebydesign/files/2013/03/its-easy.jpg 
http://sannewierda.files.wordpress.com/2012/03/iphone-apps.jpg?w=584 
http://fastmovingtargets.nl/wp-content/uploads/2012/03/Realtime.jpg 

•  Snel 
•  Makkelijk 
•  Modern 
•  Direct 
•  Toegevoegde  

waarde 



Wat evalueren we in HBS 
Connected 

Bron: http://lh4.ggpht.com/-EtUuKYdtC24/RuGYXz2fdfI/AAAAAAAAAXE/03oS9pwP-1Y/Fokke%252520en%252520Sukke%252520cultuuromslag.jpg 

•  Docent 
•  Les 
•  Module 
•  Faciliteiten 
•  Roostering  



Het systeem 

Bron: http://www.hotel-in-londen.nl/files/66_raw_londen-metro-map.gif 

•  4 vragen via smartphone 
•  Eén druk op de knop 
•  Kwantitatieve evaluatie 
•  Keuze tussen tevreden en ontevreden 
•  Terugkoppeling van individuele resultaten 
•  Terugkoppeling van veralgemeniseerde 

resultaten HBS 



Uitgangspunten 

•  Uitkomsten zijn indicatief  
•  Interpretatie door docent 
•  Geven actueel inzicht in studenttevredenheid 
•  Mogelijk startpunt gesprek tussen docent en klas 
•  Privacy docent gewaarborgd 
•  Gegeneraliseerde resultaten openbaar 
•  Input voor student bij NSE 

Bron: http://www.trajectum.hu.nl/files/docent-hyves.jpg 



De pilot 
HHO / 3 klassen / 4 weken 



De pilot; vragen aan student 

Jouw mening telt! 
Ben jij deze les tevreden over : 

Vragen: 
	  	  
	  
112.	  hoe	  de	  docent	  controleerde	  of	  
de	  stof	  duidelijk	  was?	  
	  
142. de aandacht van de docent voor 
individuele studenten? 
 
232. de verhouding tussen nieuwe en 
bekende theorie?  
 
521. de hoeveelheid tussenuren 
vandaag? 
  

tevreden / ontevreden 



De pilot; terugkoppeling 
docent 

1.4 1.5 1.6 1.7 overall 
Docent  93  75    --      84 
Les  90  43    --      66 
Module  --  85    83      84 
Faciliteit  --  --  100    100 
Rooster    0  --     --         0 
Overall  84  62    96     

43% tevreden op basis van 26 evaluaties 
 
Negatief op: 
241. de variatie aan lesvormen? 
242. hoe de variatie aan lesvormen bijdroeg aan je motivatie? 
261. de lengte van de les? 
262. de concentratie tijdens de les? 
 
 



Bevindingen pilot 

•  Studenten enthousiast 
•  Tweedejaars moeilijker te motiveren dan eerstejaars 
•  Terugkoppeling naar docenten, student en klas 

waardevol 
•  Echt realtime was lastig door arbeidsintensiteit 
•  Evaluatie door docent ook gewenst  



Opbrengsten HBS Connected 

Bron: http://www.ugentmemorie.be/sites/ugent/files/imagecache/Breedte-640px/foto/kick-offgetready.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-
DjdfbT411io/T5Kjs_G_w5I/AAAAAAAAAJc/7Qaq6s2luOU/s1600/N%2Bis%2Bfor%2Bnetwork.jpg 

•  Sneller inzicht in studenttevredenheid 
•  Dialoog tussen docent en student  
•  Verbetering van het onderwijs 
•  Hogere scores NSE 
•  Input voor kwalitatieve evaluaties 
•  Co-creatie onderwijs 



Bron: http://orchardpr.com/wp-content/uploads/from_old_site/2011/02/twitter_question_mark.png 



Respondent > Invullen via App 
Ontvangt notificatie Impressies 

Invullen via App 
Klik op taak in takenlijst en vul vragenlijst in 

 

Vraag 1 

Vraag 4 

Verzenden 

1 keer klikken is openen 
vragenlijst 



Impressies 
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