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‘Samen professionaliseren’

‘Leren zichtbaar maken’
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Op welke manieren kan feedback bij 
talenonderwijs bijdragen aan een 
prettig en bevorderend leerklimaat?  



Peerfeedback
Waardevol, want:

● Extra feedback
● Kritischer
● Dezelfde fase / 

perspectief
● Afwisseling
● Samen leren



Peerfeedback
Let wel op:

● Trainen
● Heldere criteria
● Koppelen aan 

doelen
● Formatief
● Ruimte voor feed 

forward
● Op inhoud
● In groepjes





Correctieve feedback Revisie 
na 1 week

Schrijfprestatie 
na 5 weken

Motivatie

Direct Indirect

geen
feedback
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Conclusie: Wat leren we hiervan?

● Feedback werkt!

● Feedback → motivatie

● Voorkeur voor directe correcties



Feedback verwerking

● Momenten inbouwen / herhaling 

● Klassikale feedback → win-win 
situatie

● Feedback inzichtelijk maken
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Startsituatie:
● 2 lesuren, NASK-1 klas 4, per week
● KWT op inschrijving
● 11 hoofdstukken
● 4 grote toetsen
● Gevoel van werkdruk bij leerling en docent

Doel:
Leerlingen en docent met meer vertrouwen en 
ontspanning het eindexamen in.





Overzichtelijk

De tips, wat kun je doen als 
je het niet snapt

Het geeft meerdere opties om te leren

dat als je iets niet wist dat je precies zag 

waar je het extra kon oefenen en vooral 

dat je hiermee niet je tijd verdoet bij 

andere vakke wel

ik heb eerst de 
test jezelf 
gemaakt en als 
het niet lukte 
had ik de 
opdrachten 
gemaakt
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als leerstrategie



Ø  Stimuleert het actieve leren;

Ø  Maakt het leren zichtbaar;

Ø  Maakt de handen vrij;

Ø  Ontwikkelt het zelfstandig leren van de leerling;

Ø  Heeft positieve maatschappelijke relevantie.

Ø  (positieve) Wederzijdse 
afhankelijkheid;

Ø  Individuele 
aanspreekbaarheid;

Ø  Directe interactie;

Ø  Sociale vaardigheden;

Ø  Groepsproces.



       citaten om te haten of moet je er juist blij mee zijn? 

“Als ik eerlijk moet zijn waren de lessen samenwerkend leren compleet waardeloos, ik heb niks geleerd omdat ik 
en mijn groepje niet wisten hoe googledrive werkten en dus niet wisten welke opdrachten we moesten maken. Als 
u dit project zal willen herhalen zal ik u namens mijn groepsgenoten aanraden dat uw een soort van tutorial maakt 
over hoe je google drive gebruikt of dat deel laten kappen, verder zou het fijn zijn als de opdrachten in opdrachten 

of casussen verdeelt zijn in zoals wat een pluriforme samenleving is doormiddel van het Maxima filmpje te 
bekijken en verder raad ik u aan om voor de les begint de videos alvast op magister te zetten, zodat de leerlingen 
thuis hem vantevoren kunnen kijken en dan verder met de opdracht kunnen in tegenstelling tot het via een camera 

te streamen... Mijn slotsconclusie is dat dit project gefaald is aangezien het samenwerkendleren aspect op de 
meest slechtste manier is behandeld, maar ik kan u daar niet echt mee kwalijk mee nemen. Als u dit zelfde project 
2 jaar geleden zou proberen, zou het veel beter gaan en VOLGENDE KEER EEN PAPIER KOPIE( het is fijner om 

even naar een stuk papier te staren dan 50 minuten naar pixels).



feed up / feed back / 
feed forward 

opvallende overeenkomsten met feedback



Hoe ervaren leerlingen de samenhang tussen vakken?

Opzet van het onderzoek:

1 vragenlijst met een natuurkunde, economie en wiskunde 
vraag mbt rekenen met percentages.

3 Atheneum/gymnasium 3 klassen. 1 bij natuurkunde, 1 
bij economie en 1 bij wiskunde.

Gedurende de lockdown.

Maken leerlingen een natuurkunde vraag anders bij 
natuurkunde dan dat ze het bij economie doen?



Chi-squared test:
X-squared = 5,48
df = 8
p-value = 0,71



Natuurkunde: Residuals Natuurkunde: Contribution



Chi-squared test:
X-squared = 4,1
df = 6
p-value = 0,66



Economie: Residuals Economie: Contribution



Chi-squared test:
X-squared = 3,1
df = 6
p-value = 0,79



Wiskunde: Residuals Wiskunde: Contribution



Hoe ervaren leerlingen de samenhang tussen vakken?

Niet voldoende bewijs gevonden om de nulhypothese van 
samenhang te verwerpen.

Verbeteringen voor verder onderzoek:

Vragenlijsten afnemen in het klaslokaal

Nadat natuurkunde rendementen heeft behandeld

meer observaties (elke categorie-combinatie tenminste 5 
observaties)

Selection-bias
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Digitale leermiddelen effectief inzetten

Doel

1. De online lessen te optimaliseren

2. De digitale vaardigheden van docenten en 
leerlingen te vergroten
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