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Inleiding
Uitgangspunt:
Schriftelijke feedback kan, bij goed gebruik, het leren stimuleren. Echter, feedback is nog vaak inefficiënt en ineffectief. Meer
bewustwording bij docenten in het type feedback dat zij geven en hoe deze feedback ervaren wordt door studenten, kan
bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van feedback. In dit onderzoek is gekeken naar de zelfinschatting van
docenten over het type feedback dat zij geven en hoe deze zelfinschatting zich verhoudt tot hoe onafhankelijke
beoordelaars de feedback scoren. Vervolgens is ook aan studenten gevraagd hoe zij de feedback van docenten percipiëren.
Er werd gekeken naar twee typen feedback: In-tekst feedback bestaande uit track changes en commentaar in Word en
feedback die gegeven werd in een rubric.
Doel van het onderzoek:
Meer inzicht krijgen in verschillende manieren van feedback geven (in het document of in een rubric) en docenten
bewustmaken van hoe zij deze manieren effectief kunnen gebruiken in het onderwijs.
Methode:
• Analyse van gegeven feedback op een schrijfproduct op basis van Hattie & Timperley (2007) en Espasa, Guash, &
Alvarez (2013).
• Vragenlijst ingevuld door docenten over hun feedbackintenties
• Focusgroepinterview met studenten over hun percepties van de feedback

In-tekst feedback

Resultaten
• Een sterke neiging van docenten om gedetailleerde,
taakgerelateerde in-tekst feedback te geven in de vorm
van correcties, vragen en verduidelijkingen.
• Rubrics worden meer gebruikt om het oordeel van
docenten te expliciteren en suggesties te geven om te
het product verbeteren.
• Duidelijke verschillen tussen de bedoelingen van
docenten, de feitelijke feedback van de docenten en de
studentpercepties.

Feedback in rubric

Conclusies
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• Maak afhankelijk van je doel van de feedback een keuze voor de feedbackvorm.
• Docenten moeten zich bewust ervan zijn dat feedback anders overkomt bij docenten dan bedoeld.
• Het categoriseren van feedback op basis van theorie is lastig.
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