
Kunnen we 
van start?

Voorbeelden + 
dialoog leiden tot 
succescriteria

Vluchtige feed-
back op basis van 
een eerste concept

Formatief
handelen 
vooraf

Klassikale 
feedback

Wat is het doel? 

Wat is de beste 
manier om 
inzichtelijk te maken 
dat leerlingen of 
studenten dit 
beheersen? 
Welke criteria wil je 
hanteren?

Laat je ze zelf 
feedbackvragen 
formuleren?

Hoe kun je denk-
werk overlaten, 
maar ze toch 
voldoende meege-
ven om tot actie te 
laten komen? 

Op welke criteria 
of aan de hand van 
welke voorbeelden 
laat je ze zichzelf 
evalueren? 

Hoe weten ze hoe 
ze verbeterslagen 
kunnen maken?

Waar je laat ze 
feedback op 
geven? Less is 
more. Denk aan 
een minimale 
rubric (single point 
rubric). Eventueel 
opeenvolgend.

Bedenk hoe je snel 
overzicht kunt 
krijgen over eerste 
concepten of 
schetsen? Hoe kan 
je snel terugkop-
pelen aan de hele 
klas of groep?

Verzamel verschil-
lende, contraster-
ende voorbeelden 
van het eindprod-
uct. 

ONTWERP EEN FEEDBACKPROCES

IN
DE LESSEN

VOOR 

DE LESSEN

Terugblikken
op het feedback-
proces. Wat kan de 
volgende keer beter?

Inventariseer 
welke kennis en 
vaardigheden 
vereist zijn om het 
eindproduct goed 
af te ronden.
 

Kwaliteits-
besef 
bijbrengen

WAAROM?

WAT?

Formatief handelen 
om hiaten in 
voorkennis vast te 
stellen en te
repareren
 

Waar werken we 
naar toe?

Zijn we in grote 
lijnen op de goede 
weg?

Feedback 
aan 
elkaar

Reflecteren op je 
eigen werk, via 
iemand anders z’n 
werk

Elkaar feedback 
geven en ontvan-
gen aan de hand 
van criteria

Feedback-
aan-
jezelf

De zelfstandigheid 
verder vergroten

Jezelf feedback 
geven aan de 
hand van criteria 
of voorbeelden

Een nieuwe 
opdracht of revisie 
van eerder werk

Feedback 
door de 
leraar

De laatste puntjes 
op de i

Jij geeft feedback, 
maar zij houden 
een actieve rol

Eindproduct 
ter 
beoordeling

Is het doel 
behaald?

Een toets, product 
of andere 
prestatie

Terug-
blikken

Om zelfregulatie en 
feedbackgeletterd-
heid te ontwikkelen

ONTWERPRICHTING


