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Wie zijn wij?

▪ Gerdineke van Silfhout – SLO
Inhoudelijk begeleider Curriculum.nu en themacoördinator 
Toetsing/examinering

▪ Anke Swanenberg – docente Nederlands Liemers College
Master tot toetsdeskundige



Mentimeter feedback



Feedback:
Onderdeel van een groter geheel

Formatief lesgeven: het verzamelen van gegevens om 
te achterhalen waar een leerling staat in zijn leerproces 
en om onderwijs op maat te geven.

▪ Waar moet de leerling naartoe? (feed up)

▪ Waar staat de leerling nu? (feedback)

▪ Hoe komt de leerling naar de gewenste 
situatie (feed forward)

Hattie & Timperley (2007)
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Met dank aan Rene Kneyber

Met dank aan Rene Kneyber
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/Paginas/In-gesprek-over-leerdoelen-en-succescriteria.aspx



Hoe?

▪ Voorbeelden zijn cruciaal voor het verhelderen, delen en 
begrijpen van leerdoelen en succescriteria...

▪ Actieve deelname van alle leerlingen is daarbij van belang...

(wheeldecide.com, wisbordjes, hot-seat questioning, …)



Zelf achterhalen van succescriteria

▪ Spreekvaardigheid

▪ Leerdoel: De leerling presenteert op overtuigende wijze aan 
een onbekend publiek.



Voorbeelduitwerking

▪ Leerlingen bekijken 3 filmfragmenten van boekenpitches van 
bekende auteurs die presenteren op De Wereld Draait Door.
https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/307049

▪ Individueel noteren ze 1 top per pitch: hoe presenteert de auteur 
op overtuigende wijze?

▪ In groepjes overleggen leerlingen wat de belangrijkste tops zijn.

▪ In een klassikaal gesprek worden criteria vastgesteld, bijv.: 

▪ Een goede boekenpitch bevat een cliffhanger waardoor de hoorder 
nieuwsgierig wordt om het boek te lezen.

https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/307049


Voorbeelden gebruiken om doelen te stellen

▪ Deel drie voorbeeldteksten uit: de teksten verschillen duidelijk van 
niveau.

▪ Leerlingen lezen de teksten zelfstandig.

▪ De leerlingen leggen de teksten op volgorde: van zwak naar goed.

▪ De leerlingen beargumenteren hun volgorde.

▪ Verzamel de argumenten klassikaal. Vat de argumenten samen in 
succescriteria(bijvoorbeeld spelling, structuur, zinsopbouw, 
publiekgerichtheid, etc.)





Voorbeelden gebruiken om rubrics te ontwikkelen

See https://www.cultofpedagogy.com/single-point-rubric/



Gulikers & Baartman (2017)



Leerdoelen koppelen aan actie



Feedback

• Feedback van de leerkracht 

• Feedback van de leerling (self feedback)

• Feedback van de medeleerling (peer feedback)



Feedback-decision-tree (Harry Fletcher-Wood)





Gouden tips

Feedback moet:

▪ altijd leiden tot een vervolgactie -> leerlingen moeten er iets
mee;

▪ gekoppeld zijn aan de leerdoelen en succescriteria (behapbaar);

▪ richting geven aan hoe te verbeteren, niet aan wat te verbeteren;

▪ denken én actie veroorzaken;

▪ niet enkel gericht zijn op persoon, maar op taak, proces en 
zelfregulatie.
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Mogelijke technieken

1. Indirecte feedback met codes 

2. Evalueren van succescriteria bijv. a.d.h.v. rubric

3. Daadwerkelijk laten uitvoeren/doen van x

4. Feedbackvragen

5. Two stars and a wish

6. De leerdriehoek

▪ ...



Feedback als zoektocht 

▪ Leerlingen kijken werk (bijvoorbeeld werkwoordspelling) van 
elkaar na.

▪ Ze noteren op het proefwerkblaadje alleen het aantal gemaakte 
fouten.

▪ Op een apart blaadje maken ze het persoonlijke nakijkmodel.

▪ De leerlingen krijgen alleen het aantal gemaakte fouten terug en 
zoeken hun eigen fouten.

▪ Als ze die gevonden hebben, gaan ze naar de nakijker voor "het 
antwoordmodel"



Feedback door leerling

• Concreet 
• Behapbaar



Voorbeeldopdracht
▪ Tekstverklaringsdossier

Keuzeopdracht: verwerking

Je zorgt dat je alle vier de keuzeopdrachten dit jaar uitgewerkt hebt

▪ Haal alle standpunten en bijbehorende argumenten uit de tekst: maak daar een argumentatiestructuur van. Geef jouw mening 
over het onderwerp, met behulp van argumenten uit de tekst en argumenten die je zelf bedenkt.

▪ Maak een mindmap van de tekst. Zorg dat alle belangrijke informatie erin staat.

▪ Herschrijf de tekst tot een tekst met een ander tekstdoel. (Een uiteenzetting wordt bijvoorbeeld een betoog en een 
beschouwing een uiteenzetting) 

▪ Maak zelf vragen minstens acht vragen bij de tekst. Zorg ervoor dat alle vragen met een ander vraagwoord beginnen.

▪ Afsluitende opdracht

▪ Als je de bovenstaande opdracht af hebt, meld je je bij je docent.

▪ Je docent vormt een groepje van twee of vier, met de leerlingen die hun opdracht afhebben.

▪ Je legt aan je medeleerling uit waar je tekst over gaat en beantwoordt waar nodig hun vragen.



Voorbeeldopdracht
Niveau handelingswerkwoorden vragen

1.  herinneren: definiëren, beschrijven, weten,
selecteren, opsommen, aanwijzen, 

herkennen, onderstrepen, kiezen,

citeren

1.  Wie/waar is/was...

2.  Wat deed/gebeurde...

3.  Wanneer gebeurde...

4.  Hoe vaak...

5.  Wijs in de tekst aan...

6.  ...

2.  begrijpen begrijpen, uitleggen, verklaren,
verhelderen, beschrijven, voorbeelden 

geven, interpreteren, aantonen,

onderbouwen, parafraseren,

voorspellen, samenvatten, vergelijken, 

verbanden leggen, ordenen,
onderscheiden

1.  Leg uit hoe...

2.  Vertel in je eigen woorden...

3.  Wat betekent het dat...

4.  Beschrijf wat er gebeurt als...

5.  Wat is de hoofdgedachte / kernzin van...

6.  Maak een kaart/mindmap/woordweb van...

7.  Welk deel van de tekst illustreert dat...

8.  ...

3.  toepassen toepassen, berekenen, demonstreren,
voorspellen, relateren, oplossen, 

gebruiken, ontdekken, veranderen

1.   Welke vragen stel je bij...

2.   Hoe zou jij probleem x oplossen als...

3.   Wat zou er gebeuren als je...

4.   Zou je hetzelfde doen als ...

5.   Als je daar zou zijn, zou je...

6.   Zoek twee aanvullende bronnen die...

7.   ...

4.   analyseren analyseren, vergelijken, contrasteren, 
differentiëren, identificeren, infereren, 

selecteren, relateren, indelen, 

kenmerken bepalen, structureren

1.    Waardoor komt het dat...

2.    Wat is het probleem als/bij/van

3.    Hoe komt het dat...

4.    Hoe had x het anders kunnen aanpakken, zodat...

5. Wat is de oorzaak (oorzaken)/het gevolg (de 

gevolgen) van...

6.    Hoe kun je persoon x het beste omschrijven?

7. Welke gebeurtenissen in de tekst zijn 

onrealistisch in het dagelijks leven?

8.    Wat zijn de overeenkomsten/verschillen tussen...

9. Op welke andere manieren kan de 

schrijver/de hoofdpersoon, ...

10.  ...

5.   evalueren

beoordelen, concluderen, 

bekritiseren, doorlichten, 
onderbouwen, rechtvaardigen, 

evalueren, becommentariëren

1.    Wat vind je er van dat...

2. Ben je het eens met de schrijver/de 

hoofdpersoon, waarom wel/niet?

3. Vind je dat de hoofdpersoon het 

probleem goed aanpakt, waarom wel/niet?

4.    Zou je dit boek/verhaal/deze tekst aanraden?

Waarom wel/niet?

5.    Selecteer de beste... Waarom is dit de beste?

6. Welke zin geeft volgens jij het beste 

weer dat... en waarom?

7.    Wat denk je dat er zal gebeuren als...

8.    Is dit echt gebeurd? Waarom wel/niet.

9. Welk personage zou je in het echt 

graag ontmoeten en waarom?

10.  Spreekt het verhaal je aan en waarom? Wat 

spreekt je aan en waarom?

11.  Is x goed/slecht/gezond/wenselijk... waarom?

12.  ...

6.   creëren categoriseren, samenstellen, 

creeren, ontwerpen, adviseren, 
maken, ontwerpen, reviseren, 

herschrijven, plannen, 

organiseren

1.    Wat/Hoe zou het zijn als/om...

2.    Maak een...

3.    Stel je voor dat je (een) x bent...

4.    Wat zou er gebeuren als...

5.    Schrijf een reactie van 100 woorden over...

6.    Schrijf een ander einde van de tekst...

7.    Herschrijf de inleiding zodat...

8.    Teken een ... van...

9.    Geef een advies over...

10.  ...



Feedback door leerling en leraar

▪ Gesprek met docent

Waar ga je de volgende keer bij het lezen of maken van de vragen op letten?

Begreep je de tekst? Ja / Nee
Was de tekst moeilijker dan de vorige tekst? Ja / Nee
Wist je vooraf al iets over het onderwerp van je tekst? Ja / Nee
Kon je duidelijk aan je medeleerlingen uitleggen waar je tekst over ging? Ja / Nee
Stonden er veel woorden in de tekst waarvan je de betekenis niet wist? Ja / Nee
Vond je het makkelijk om alle bijbehorende vragen te beantwoorden? Ja / Nee
Heb je nog hulp nodig bij een van de gevraagde onderdelen? Ja / Nee
Vind je zelf dat je toe bent aan een moeilijkere tekst? Ja / Nee

Evaluatieopdracht

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Procesgerichte 
feedback 

http://platformmindset.nl/



De leerdriehoek: evaluatie
1. Dit was een eye-opener

2. Deze twee vragen heb ik nog

3. Deze drie dingen neem ik mee 
naar mijn eigen lespraktijk



Links

▪ http://formatiefevalueren.slo.nl

▪ http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/toolkit

▪ http://nederlands.slo.nl/themas/formatief-evalueren

▪ Hoofdstuk in Toetsrevolutie: www.toetsrevolutie.nl

▪ https://youtu.be/LjCzbSLyIwI - filmpje over feedback 

http://formatiefevalueren.slo.nl/
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/toolkit
http://nederlands.slo.nl/themas/formatief-evalueren
http://www.toetsrevolutie.nl/
https://youtu.be/LjCzbSLyIwI

