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De rol van feedback bij 
formatief evalueren in de 
taallessen

Gerdineke van Silfhout

Inhoud

1.De FE-cyclus opgefrist. 

2.Hoe kan feedback geven en ontvangen eruit zien 
in het taalonderwijs? 

3.Wat doe jij al? En wat wil je gaan doen?
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Gulikers & 
Baartman

Model FE: 5 fasen bij de 
talen 

De formatieve toetscyclus: Gulikers & Baartman, 2017.

Focus op: communiceren met leerlingen en 
vervolgacties ondernemen 
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Voorwaardelijk: verwachtingen verhelderen

Fase 1: Verwachtingen verhelderen

Een leerdoel op het bord is niet genoeg.

Weten de leerlingen ook wanneer ze het leerdoel bereikt hebben?

Succescriteria geven zicht op de mate waarin een leerling het 
leerdoel heeft behaald. 
• Beschrijven observeerbaar gedrag; 
• Bieden leerlingen houvast en inzicht tijdens het leren en de 

leerkracht mogelijkheden om onderwijs op maat te geven.  
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Nederlands: succescriteria formuleren

Succescriteria verhelderen bij het schrijven van een brief/e-mail

Criteria worden gegeven incl. drie voorbeelduitwerkingen
• Per criterium: in hoeverre zit het erin?
• Weging van de teksten: welke is het beste en waarom?
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Fase 1: verwachtingen verhelderen

Samenvattend: 
• Onderwijzen zonder leerdoelen gaat nog wel. Leren zonder 

succescriteria is 'hopeless’ (John Hattie).
• Voorbeelden zijn cruciaal voor het verhelderen, delen en 

begrijpen van leerdoelen en succescriteria. 
• Actieve deelname én eigenaarschap van alle leerlingen is 

daarbij van belang.
• Voorwaardelijk voor de andere fasen van FE.
• Fase 1 kost tijd maar betaalt zich terug: dieper leren + 

eigenaarschap.

Fase 4 en 5: Communiceren met leerlingen en 
Vervolgacties ondernemen 
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Noteer:
- 2 inzichten
- 1 vraag/ kwestie

Soms is feedback NIET effectief
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Fase 4: feedback geven gekoppeld aan doelen 
• geef feedback gekoppeld aan succescriteria
• geef feedback op taak, proces en aanpak
• geef feedback op die punten waar leerling verbetering in 

kan laten zien (“improvement feedback”, Fletcher-Wood, 
2017)

• taakserie: feedback moet plaats hebben om te landen
• zo snel mogelijk tijdens/na uitvoering taak
• doseer feedback: less is more
• bied structuur aan peer-feedback / self-assessment door 

feedbackroutines, modelling, scaffolding en voorbeelden

Fase 4

Fase 5: uitbreiding handelingsrepertoire voor vervolg
• kan leerling in vervolgactie komen na feedback? Is er een 

geplande vervolgactie → wat nodig? 
• vaak ‘vergeten’ stap: komt vanzelf
• wat kun je meer doen dan reteach (nog een keer 

vertellen) en pacing (vertragen/versnellen)
• durven af te wijken van vaststaand curriculum / lesplan 

(Brookhart, Moss, & Long, 2010)

Fase 5
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Nederlands: fase 1 herhaald

• Herhaling van fase 1 
(fase 1 moet
doorlopen zijn)

• Eigen of andermans
werk

• Gebruik van (zelf
opgestelde) criteria

• Behapbaar aantal
criteria

Engels: een valentijnskaart schrijven (klas 1)

• Leerlingen hebben zelf een valentijnskaart ontworpen en 
geschreven

• Docent modelt feedback a.d.h.v. succescriteria en besproken 
voorbeelden

• Dan bekijken leerlingen in groepjes van 4 elkaars kaart en 
verbeteren hun eigen werk

• Evt. opnieuw een kaart maar met ander doel en publiek bijv. 
felicitatie 
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• Voorbeelden: concrete en 
makkelijker te begrijpen dan 
concepten en criteria

• Vergelijken doet beroep op 
mentale processen zoals
categoriseren en inferenties
maken

• Vergelijken vergroot de kans
dat er sprake is transfer in 
leren

• Geschreven vergelijkingen
zorgt voor dieper leren

Vergelijken van voorbeelden

Onderzoek Klaske Elving (schrijven)

Feedbackcaroussel:
• Leerlingen schrijven ‘te lang’ voordat ze feedback krijgen
• Elke 10 minuten wisselen leerlingen uit met peer
• Lezersgerichte benadering: begrijp ik het, hoe komt het 

over?

Observerend leren (kijken naar goede voorbeelden; bijv. de 
leraar die modelt of een voorbeeld bespreekt) en snelle 
feedback. 
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Werken met uitgewerkte
feedbackvoorbeelden

https://www.vernieuwenderwijs.nl/groepsgewijze-feedback/

Werken met 
groepsfeedback: een
bloemlezing

Hoe zijn deze punten op jouw werk
van toepassing? 

Ook online goed mogelijk zoals
deze docent laat zien: 
https://wij-leren.nl/beter-schrijven-
afstandsonderwijs.php (les 
Nederlands)
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Coderen van feedback

Als leerlingen een tekst hebben geschreven, geeft de leraar geen score 
of oordeel in de vorm van goed/niet goed, maar gebruikt codes voor 
criteria en noteert dit voor de zin/alinea (bijv. codes voor grammatica-
en spellingsregels).

-> zweet op de goede rug

-> analyse kunnen ze wel maken

-> vervolgacties met hulp

Feedbackvragen koppelen en feedback geven

In groepjes, elke leerling krijgt zijn eigen en elkaars tekst en tweelosse 
feedbackvragen per tekst 

21

22



SOK-congres 3 december 2021

12

• Visuele formats, snelle diagnose, snelle feedback

https://slo.nl/@12540/formatieve-evaluatie-0/

Organiseer TIJDIG 
feedbackGrammatica en spelling

Leerlingen bedenken in tweetallen n.a.v. spelling, grammatical, 
stijl(fouten), beeldspraak etc. tien voorbeelden. Ze noteren die op tien
kaartjes. Op de achterkant zetten ze het goede antwoord. Ze wisselen
hun kaartjes uit met een ander duo. Het andere duo voert uit. Als ze
klaar zijn, draaien ze de kaartjes om en checken ze hun antwoorden. 
De leraar loopt rond en stelt alleen vragen. Duo's kunnen elkaar
uitleggen. 

Grammatica en spelling: leerling actief
Welk type feedback 
zie je terug? 
Groeps-/peer-/zelf?
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Gespreksvaardigheid MVT: who am I?

• Raadspel klasgenoot, beroemdheid etc. 

• Succescriteria:
• Ik spreek #taal tijdens het gesprekje.

• Ik gebruik #taal woorden voor uiterlijke kenmerken en kleuren om 
iemand te beschrijven.

• Ik gebruik chunks, taalblokjes/woordcombinaties die vaak 
voorkomen (Does he have…/Is it a…)

• Fase 1: leraar met leerling / twee leerlingen voordoen, incl. 
gebruiken observatieleidraad

Welke gouden 
regels van feedback 
zie je terug?

Gespreksvaardigheid MVT: who am I?

• Fase 2-3 in drietallen: 
vrager, bevraagde, 
observator

• Observator vult leidraad in: 
wat zie ik, wat lukt al. 

• Leraar loopt rond. 

• Tijd voor analyse: wat zag 
de observator? In hoeverre 
herkennen de anderen dit?

• Klassikaal tips en tops 
uitgewisseld (fase 4)
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Chronologie / opbouw verhaal

Welbevinden (roodkapje/wolf)

• Roodkapje gaat blij van huis.

• Roodkapje gaat het bos in.

• Roodkapje ontmoet de wolf.

• Roodkapje vlucht voor de 
wolf.

• Roodkapje arriveert bij oma’s 
huis.

• Roodkapje wordt opgegeten.

• Roodkapje en oma worden 
bevrijd.

Gebruik van rubrics voor feedback geven

See https://www.cultofpedagogy.com/single-point-rubric/
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De rol van de leerling

• Geeft de leraar feedback, of is er sprake van peer en self
feedback?

• Denkt de leerling mee in hoe hij verder werkt aan zijn doelen: 
met de leraar, een andere leerling of zelf?

Als de leraar duidelijk maakt op welke manier hij kan verder leren, 
kan de leerling meedenken over hoe dat eruitziet.

Zo werkt de leerling aan motivatie én eigenaarschap

Passende vervolgacties

• https://www.slo.nl/thema/meer/form
atief-evalueren/leraar-havo-
vwo/slag/

• Passende vervolgstappen bedenken 
en ondernemen

• Werkvorm hoe geef je fase 5 vorm, 
passend bij wat je waarneemt en 
analyseert 

• Lijst scaffoldingstechnieken geordend 
naar type probleem
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