
Eerste hulp bij Feedback
Hoe zorg je voor feedback waar leerlingen mee aan de slag gaan?



Wat doe jij in je onderwijs?

In mijn onderwijs:
1. laat ik leerdoelen leven voor leerlingen.
2. zet ik werkvormen in waarmee zowel de leerlingen als ik kunnen 

nagaan waar ze staan.
3. laat ik leerlingen zelf en onderling hun werk of hun aanpak 

verbeteren.
4. maak ik mijn handen vrij om die feedback te geven die echt van mij 

moet komen.



Leerdoelen voor deze masterclass

• Je kan feedback als proces beschrijven.
• Je kan uitleggen waaraan effectieve feedback voldoet.
• Je kan feedback in je onderwijs organiseren d.m.v een aantal 

werkvormen.

• Welk leerdoel heb jij voor deze masterclass?



Waarom feedback?

• Feedback is een van de krachtigste 
aanjagers voor het leren.
• Feedback kan precies die sleutel zijn 

die maakt dat leerlingen hun 
onderwijs als persoonlijk ervaren.

Feedback is de 
sleutel tot 

gepersonaliseerd 
onderwijs



Wat is feedback?

• Feedback is informatie over de stand van het leren 
• ten opzichte van een doel
• gericht op de volgende stap

Dus veel meer 
dan dit



Feedback moet verwerkt worden

“The only important thing about feedback is 
what students do with it.”

Er is pas sprake van feedback als de leerling 
zijn/haar handelen er mee aanpast.

Dylan Wiliam



Feedback is een proces

Nr 1 in de NPO-menukaart 
met interventies 



Welke feedback is het minst effectief?

Geef twee punten 
aan die je kunt 

verbeteren

Wat ben je toch 
een goede 

leerling!

A

B

C

D

Taak

Proces

Zelfre
gulatie

Persoon



Niveau’s van feedback



Richtlijnen voor effectieve feedback

• De feedback is zakelijk, niet persoonlijk (taak, proces, zelfregulatie)
• De feedback is bondig en helder: minder is beter
• De feedback is concreet
• De feedback veroorzaakt denkwerk bij de ontvanger
• De feedback is gerelateerd aan heldere leerdoelen
• De feedback is gericht op de volgende stap
• De feedback is meer werk voor de ontvanger dan voor de gever
• De ontvanger krijgt tijd voor verwerking van de feedback



Wie geeft feedback?

Feedback door Voordelen Nadelen

Docent Goed van kwaliteit
Zicht op het leren

Tijdrovend
Effect blijft vaak uit

Medeleerling Betrokkenheid&eigenaarschap
Meer feedback in minder tijd

Kwaliteit
Je kunt niet weten wat je niet 
weet

Leerling zelf Inzicht in het eigen leerproces Effect is vaak onzichtbaar
Moeilijk(er) aan te leren

Verhoog hier de kwaliteit 
en de kwantiteit van.

Doe dit spaarzaam en 
goed.



Spaarzame docentfeedback

• MGF-overzicht of een klassikaal feedbackoverzicht
• Hardop verbeteren
• Goede voorbeelden bespreken
• Laat inhoudelijke feedback waar mogelijk over aan 

digitale leersystemen



De kwaliteit van peer feedback 
verhogen

• Elkaars werk beoordelen met bijv een single 
point rubric

• Elkaar coachen op bijv leeraanpak
• Zoek de fouten
• Voorbeelden op volgorde zetten

• Hoe kan jij de kwaliteit van peer feedback in je 
onderwijs verhogen? 

Ik wordt hier 
blij van. En 

jei?



De kwaliteit van zelfreflectie verhogen

• Leervraag of voornemen als rode draad
• Feedbackvragen formuleren
• Exit ticket
• (Toets)analyse gevolgd door een verbeterplan

1. Acties ter 
verbetering

2. Acties ter 
behoud

Mijn voornemen:
Ik wil meer 
toepassen en minder 
uit mijn hoofd leren.



De leerling als middelpunt

Niets is 
wat het 

lijkt

• Stel open vragen vanuit oprechte nieuwsgierigheid
• Luister met benieuwdheid naar het antwoord
• Behandel de leerling als bewuste denker
• Maak van je leerlingen feedbackzoekers
• Hou steeds voor ogen waar het jou om te doen is
• Laat de leerling het (denk)werk doen



Exit ticket

• Welke stap ga je hierin morgen zetten?


