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voor de docent
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Het belang van feedback







Waar het bij feedback om 
draait



Wat is feedback?



“Feedback is een proces

waarin leerlingen informatie van verschillende bronnen over hun prestaties 
interpreteren en gebruiken

om de kwaliteit van hun werk of hun leerstrategieën te verbeteren.”

Carless & Boud, 2018; Henderson, Ajjawi, Boud & Molloy, 2019
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• Wat is een goede spreekbeurt?

• Hoe ziet een goede oplossing van een rekenoefening er uit?

• Hoe ziet een goed gebouwd kasteel er uit?

• “Je kent de lagen van het bos.” Wat betekent dit juist?

Herkenbaar?



Hoe verduidelijk jij je kwaliteitsverwachtingen aan je 
leerlingen?

Werkt deze manier van werken voor jou en je leerlingen? 
Waarom wel of niet?





WAT KAN JE DOEN?

1
2

WAT IS HET PROBLEEM?

Heldere kwaliteitsverwachtingen



Nicol & Macfarlane-Dick, 2006

Verbinding tussen leraar
en leerling begint bij de 

DOELEN



Studiewijzers, criterialijsten of rubrics zijn zinvol, maar 
volstaan vaak niet. Wat je ermee doet, doet er toe.

Christodoulou, 2016; Panadero & Jonsson, 2020; Sadler,1989; Winstone et al., 2017



Actief werken met voorbeelden Gesprek over criteria

Kwaliteitsbesef ontwikkel je via



WAT KAN JE DOEN?

1
2

WAT IS HET PROBLEEM?

Heldere kwaliteitsverwachtingen



Bv. Hendrick & Macpherson (2017, blz. 24); Fletcher-Wood (2018, blz. 49) Orsmond et al. (2002); Sluijsmans & Segers (2018); Wiliam (2011, blz. 68)



Laat leerlingen in groepjes eerder werk 
analyseren.

Praktijkverhaal van Sarah.



“Creatief verhaal schrijven” (4e leerjaar)
 Wie? Waar? Wat?
 Begin – midden – slot
 Hoofdletters
 Punt, vraagteken, uitroepteken

Spreekbeurt

Video’s van praktijkvoorbeelden (bv. band vervangen)

https://www.feedbackindeklas.be/2021/10/05/spreekbeurt/


Kan ook voor klassieke toetsen.
Zowel aanpak als antwoorden.



Kansen?
Vragen?



Feedback als startpunt









“What you allow, 
you promote”

De leraar doet 
het werk.

De feedback stopt na 
het geven ervan.

(Feedback = eindpunt)



Leerlingen kregen gedetailleerde feedback die 
hen hielp om hun volgende taak te beter te
maken. 
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“Wat is de volgende stap die je zal zetten?”

Feedback is per definitie een startpunt.



Feedback als eindpunt



Feedback als startpunt



Feedback als startpunt

Feedback in de klas, blz. 113

Centrale vraag
Weet de leerling voldoende om een 

volgende stap te kunnen zetten?



Feedback als startpunt



Feedback als startpunt

Spreekbeurt: tussentijds bespreking en repeteren

https://www.feedbackindeklas.be/2021/10/05/spreekbeurt/


• Feedbackschriftje 

• Leerlingen vragen elkaar af

Optie 1 Optie 2

Optie 4

Taakgericht
De leraar werkt het hardst

Feedback is eindpunt

Optie 3

Taakgericht
Feedback is startpunt

Focus op korte termijnpresteren?

Proces en zelfsturing
De leerling werkt het hardst
Focus op lange termijnleren



Dankjewel, collega’s toetsrevolutie, voor dit voorbeeld.
https://www.youtube.com/watch?v=KlGGzFahT6I

https://www.youtube.com/watch?v=KlGGzFahT6I


<>

Feedback als startpunt
Vooral de student aan het denken/leren

– 1
– 2
– 3
– 4
– 5

“Twee antwoorden zijn 
fout. Zoek ze – samen 
met je medestudent -
duid ze aan, verbeter 
en kom me tonen.”Praktijkverhaal Sarah.

Benoem waarom je doet wat je doet. 
Benoem effect op korte en lange 

termijn.
Portfolio-opdrachten.

(maar kan ook voor eenvoudige 
opdrachten)



Stap voor stap naar de 
feedbackcultuur die jij wil
(voor je school)







Doe je eigen ding, vertaal naar jouw context, trouw 
aan de werkende principes.

Durf experimenteren.

Ga samen met collega’s aan de slag.

Betrek je leerlingen.



Geert Speltincx
Stijn Vanhoof
www.feedbackindeklas.be
www.facebook.com/feedbackindeklas

Dankjewel 
Veel succes
Alle feedback welkom ;)
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