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 Wie ik ben
 Over mijzelf



 Deze bijeenkomst
 Goed om te weten

● Presentatie

● Voorkennis

● Nieuw en bekend

● Digitale drive-by

● MS Teams

● Vragen



Deze bijeenkomst



 Deze bijeenkomst
 Wat gaan we doen

● Feedback

● Groepsgewijze feedback



Voorkennis



● Hoe geef jij nu groepsgewijze feedback?

● https://www.menti.com/cmbd84vrvb 

Deze bijeenkomst
Voorkennis

https://www.menti.com/cmbd84vrvb


Feedback



 Feedback
 Het is overal



 Feedback
 Het is krachtig

Hattie, 2018



 Feedback
 Definitie

●  Information provided by an agent regarding aspects of one‘s 

 performance or understanding. (Hattie & Timperley, 2007, p.81) 

● Feedback is a process whereby learners obtain information about their work in order to  

appreciate the similarities and differences between the appropriate standards for any  

given work, and the qualities of the work itself, in order to generate improved 

work.

 (Boud & Molloy, 2013)



 Feedback
 Waarom

● Waarom feedback?

 Helderheid over doelen (inhoud) geven 

 Studenten stimuleren om meer moeite te doen

Studenten stimuleren tot meer uitdaging 

Cronbach, 1971; Donarski & Benett, 2020



 Feedback
 Attributietheorie

Reactie Feedback geeft aan dat het 
doel gehaald is.

Feedback geeft aan dat het 
doel niet gehaald is.

Gedrag veranderen Minder inspanning De inspanning verhogen

Doel aanpassen De lat hoger leggen De lat lager leggen

Doel loslaten Besluiten dat het doel te 
makkelijk is

Besluiten dat het doel te 
hoog gegrepen is

Feedback afwijzen Feedback negeren Feedback negeren

Dideau, D. & Rose, N. (2019). Psychologie in de klas: 
Wat iedere leraar moet weten. Culemborg, Nederland: Phronese. 



 Feedback
 Niveaus

Elke feedback gaat over vier niveaus:

Taakniveau (inhoud)

Hoe goed de taak 
wordt begrepen / 
uitgevoerd. 

Procesniveau

Hoe het proces wordt 
uitgevoerd. 

Zelfregulatie niveau

Het zelf-monitoren, 
sturen, en reguleren 
van acties. 

Zelf niveau (persoon)

Feedback gericht op de 
persoon en vaak dus 
niet op de taak.

+ ++ +++   -*

Hattie (2017)



 Feedback
 Inzichten

● Specifiek, doel-gerelateerd en is niet te lang

● Positief - negatief: 3:1 

● Feedback is neutraal (evt. geschreven)

● Focus op verbeteren student

● Verleden, heden en toekomst: 

 Progressiefeedback en discrapantiefeedback

● Laat het meer zijn dan een boodschap:

Zet de studenten aan het denken (leren) (= actiegericht)



 Feedback
 Inzichten

Kirschner, P. A., Claessens, L. & Raaijmakers, S. (2018).



 Feedback
 Inzichten

Fyfe E.R. & Rittle-Johnson, B. (2016). Mathematics practice without feedback: 
A desirable difficulty in a classroom setting. In Instructional Science - DOI: 10.1007/s11251-016-9401-1



Vragen?



Groepsgewijze feedback



 Feedback
 Uitdagingen

● Werkdruk per student

● Aanzetten tot denken (leren)

● Behapbaarheid feedback

Donarski & Benett, 2020



Werkvormen



 Feedback
 Werkvorm 1

● Live beoordelen



 Feedback
 Werkvorm 2

● Live beoordelen

● Vergelijkend beoordelen



 Feedback
 Werkvorm 3

● Live beoordelen

● Vergelijkend beoordelen

● Feedbacksheet



 Feedback
 Werkvorm 5

● Live beoordelen

● Vergelijkend beoordelen

● Feedbacksheet

● Peerfeedback



 Feedback
 Werkvorm 4

● Live beoordelen

● Vergelijkend beoordelen

● Feedbacksheet

● Peerfeedback

● Wisbordjes



Vragen?



Opdracht



 Opdracht
 Aan de slag

● Groepen uiteen

○ Waar en hoe wil je groepsgewijze feedback toepassen?

Wat is daarbij een uitdaging?

○ Rest: luister: welke feedback + feedforward heb je?

● Centrale bespreking



Tot slot



 Tot slot
 Inzichten

● Feedback werkt verslavend (‘Just in time’)

● Feedback geletterdheid essentieel 

● Feedbackcultuur kost tijd



 Feedback
 Inzichten

Uit: Carless, D., & Winstone, N. (2019, p.9). 
Designing effective feedback processes in higher education. London: Routledge.



Feedback
Leestips



Bedankt!

Vragen? Opmerkingen? Ideeën?

● info@vernieuwenderwijs.nl 

● www.vernieuwenderwijs.nl

●      Vernieuwenderwijs

     @Vernieuwenderwijs


