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KLASSIKALE FEEDBACK
Als onderdeel van een gevarieerd 
feedbackdieet is deze techniek een 
fantastische manier om leerlingen tijdige, 
gedetailleerde formatieve feedback te geven, 
en de werkdruk voor leraren te verlagen. 
Je vervangt het schrijven van individuele 
opmerkingen in schriften of blaadjes door 
feedback aan de hele klas. Hierdoor krijg je als 
leraar snel inzicht in wat leerlingen gemaakt 
hebben, en kun je aan de hand daarvan een 
korte, effectieve feedback- en verbetercyclus 
doorlopen. Sommige leraren gebruiken een 
sjabloon om feedback te noteren, andere 
gebruiken vrijere methodes.

WAAROM?  |  WAT?  |  HOE?

GEDRAG & RELATIES | CURRICULUMONTWERP
UITLEGGEN & VOORDOEN | BEVRAGEN & FEEDBACK
OEFENEN & TERUGHALEN | MODUS-B-LESGEVEN

NEEM DE OPDRACHTEN VAN LEERLINGEN 
DOOR
Verzamel het werk van de leerlingen en lees 
het door, waarbij je je richt op een aantal 
opdrachten of slechts één. Het is van belang 
dat je dit doet voordat je de klas weer ziet; 
hierdoor kun je het gemakkelijk meenemen 
in je lessenreeks, en leerlingen kunnen zich 
goed herinneren wat ze precies gedaan 
hebben. Het allerbeste is natuurlijk om alles 
door te nemen, maar als je onder tijdsdruk 
staat, volstaat een selectie.

NOTEER DE STERKE PUNTEN
Achterhaal de gemeenschappelijke 
sterke punten en schrijf ze op. Wanneer je 
terugrapporteert aan leerlingen, kan het 
helpen om ze te vertellen wat er bij een 
aantal al wel goed ging. De groep die dit al 
deed, ziet zich zo bevestigd, terwijl degenen 
die dit nog niet deden, aangemoedigd 
worden om dit ook te gaan doen. Identificeer 
een paar voorbeelden van uitstekend werk, 
met de bedoeling om die als onderdeel van 
de feedback te laten zien.

NOTEER VERBETERPUNTEN
Terwijl je het werk doorneemt, maak je een 
beknopt overzicht van veelvoorkomende 
misvattingen, spelfouten, technische fouten 
en andere punten waarop verbetering 
mogelijk is. Het is niet onredelijk om aan 
te nemen dat elke fout het waard is om te 
delen als leerpunt. Aangezien je de feedback 
publiekelijk gaat geven, moet je de fouten 
niet aan individuele leerlingen koppelen. 
Noteer wel de namen van de leerlingen die je 
individueel zou willen spreken over bepaalde 
problemen die je bent tegengekomen.

GEEF DE FEEDBACK
De volgende les geef je het werk terug en 
presenteer je de feedback aan de hele klas. 
Bespreek daarbij zowel de sterke punten 
als de verbeterpunten. Dit kan via een slide, 
of met behulp van een smartboardcamera 
waarmee je je aantekeningen kunt laten zien. 
Je kunt je blad met feedback kopiëren voor 
iedere leerling, maar dit hoeft niet elke keer; 
dit maakt het proces tijdrovender. Neem 
de tijd om excellent werk te tonen; gebruik 
daarbij een smartboardcamera, een foto of 
andere manieren om het makkelijk te laten 
zien.

GEEF VERBETERTIJD
Zodra je de feedback gegeven hebt, geef 
je leerlingen de gelegenheid om meteen 
in de les al wat verbeteringen aan te 
brengen. Ze moeten uitvinden waar in 
hun werk ze veelvoorkomende fouten 
hebben gemaakt en waar ze verbeteringen 
moeten aanbrengen naar aanleiding van 
de ontvangen feedback. Dit bevordert de 
reflectie op de kwaliteit van hun eigen werk, 
en de leerlingen gaan de standaarden zo 
beter begrijpen. Bied aan om iets toe te 
lichten als dat nodig is. Zoek individuele 
leerlingen op voor een-op-eengesprekken 
over hun werk.

Een sterke 
toepassing van 
het stijlfiguur van 
overdrijving. Let 
op hoe hier....

Proberen | Aanpassen | Sleutelen | Aantal keer oefenen | Nabeschouwen
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