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Dankwoord
Beste lezer,
Binnen het mastertraject van de opleiding ‘Onderwijs- en Opleidingswetenschappen’ aan de
Universiteit Antwerpen is het opleidingsonderdeel ‘Interdisciplinair Project’ (hierna afgekort tot
IP) een belangrijk gegeven. In dit vak gaat een groep van studenten samen aan de slag om een
project, dat ingediend werd door een externe organisatie, te onderzoeken, uit te voeren en/of vorm
te geven. Zoals de naam van dit vak doet vermoeden, moeten de groepsleden voor de uitwerking
van dit project putten uit de kennis en vaardigheden die ze eerder in deze opleiding, tijdens andere
opleidingsonderdelen verworven hebben, zoals wetenschappelijk rapporteren, kwalitatieve dataanalyse, statistiek, inleiding in de onderzoeksmethoden en -technieken, meten en observeren,
enzovoort. Het IP vormt dus een belangrijk sluitstuk van de opleiding OOW.
Na vele uren vergaderen (live en online) en nog meer uren zoeken, lezen, nadenken en typen ligt
het eindresultaat eindelijk voor u. Dit verslag is het product van een groep van zes studenten met
dezelfde interesse voor een project rond het ontwikkelen van feedbackmethodieken dat door de
Vlaamse Scholierenkoepel werd ingediend voor het academiejaar 2019-2020.
Het absolute eindproduct van onze vele maanden samenwerking zijn zeven methodieken waarmee
je als leerkracht in het secundair onderwijs feedback kan krijgen van je leerlingen, om er daarna
mee aan de slag te gaan. U kan deze methodieken vinden in Bijlage 9 van ons productverslag.
Gedurende dit traject konden we gelukkig rekenen op de steun, inzichten en tips van verschillende
mensen die hebben bijgedragen tot het succesvol afronden van dit project. We willen dan ook
graag enkele mensen (in willekeurige volgorde) bedanken.
Bedankt, professor dr. Peter van Petegem, onze procesbegeleider, voor uw vele feedback, tips en
antwoorden op onze talrijke vragen. U zette ons steeds terug op het goeie spoor dankzij uw
waardevolle inzichten bij de begeleiding van ons project.
Bedankt, Annelies Boone, onze externe opdrachtgever van de Vlaamse Scholierenkoepel, om
samen met Jesse Verleije dit project in te dienen en ons bij te staan met raad en daad. Uw
opbeurende woorden en enthousiasme maar ook uw interessante suggesties kwamen steeds op het
juiste moment.
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Bedankt, Ruud Lelieur, de externe lezer van ons verslag, voor de kritische bemerkingen op ons
tussentijds verslag. Deze feedback van een buitenstaander zorgde voor de kritische noot die we
nodig hadden, en tilde ons project naar een hoger niveau.
Bedankt, Bernadette Spaens en Cédric Van Vaerenbergh, voor het kritisch nalezen van ons finale
rapport. Jullie bruikbare feedback zorgde ervoor dat we ons rapport ook taalkundig volledig in
orde konden brengen.
Bedankt, alle docenten en gastdocenten, voor de themamomenten waaruit we heel wat bruikbare
ideeën gehaald hebben voor het proces van ons gezamenlijk traject.
Bedankt, respondenten, om onze methodieken in wording uit te testen in jullie klassen, tijd vrij te
maken om door ons geïnterviewd te worden, één of meerdere methodieken kritisch te beoordelen
en daarover een vragenlijst in te vullen. Jullie waren met meer dan 100, waardoor we de nodige
data verkregen om kwaliteitsvolle methodieken te ontwerpen.
Bedankt, vrienden/familie/partners, voor de steun de afgelopen maanden. We hebben jullie
misschien wel wat verwaarloosd, maar dat maken we ruimschoots goed. Beloofd!
En tenslotte ook bedankt aan alle groepsleden. Het is door onze samenwerking, open
communicatie, doorzettingsvermogen, kwaliteiten en nog zoveel meer dat we dit project mooi
kunnen afsluiten. We zijn bijzonder trots op de zeven feedbackmethodieken die we nu afleveren.
We hopen ten zeerste dat in de nabije of verre toekomst onze methodieken ook echt in honderden
klassen gebruikt worden zodat ook wij ons kleine steentje hebben kunnen bijdragen aan een beter
secundair onderwijs in Vlaanderen.

Veel leesplezier!

Femme, Geert, Hanne, Julie, Line en Machteld – mei 2020
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Inleiding
De begrippen ‘participatie’ en ‘feedback’ zijn al sinds jaar en dag structureel verankerd in de
werking van alle scholen in Vlaanderen werd (Wet: Decreet betreffende participatie op school en
de Vlaamse Onderwijsraad 2004). Dit komt in grote mate doordat heel wat initiatieven hieromtrent
verplicht zijn door de Vlaamse overheid. Participatie en feedback worden nagestreefd en bereikt
door onder andere ouderraden, functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, pedagogische
raden, enzovoort. Het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vaardigde in 2004
een volledig participatiedecreet uit voor alle scholen in Vlaanderen, wat het belang van participatie
op school benadrukte werd (Wet: Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad 2004).
Ook het geven van feedback heeft een centrale plaats binnen het lesgebeuren. Elke leerkracht geeft
feedback aan zijn leerlingen, in de vorm van evaluaties, het verbeteren van oefeningen,
antwoorden op vragen, commentaren op het gedrag van leerlingen, enzovoort. Deze feedback is
bijzonder waardevol voor de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen (Hattie, 2009; De
Groof, Elchardus, & Stevens, 2001).
Daarentegen is ‘omgekeerde feedback’, waarbij leerlingen feedback geven over het lesgeven van
hun leerkracht, niet vaak structureel ingebouwd in de werking van een school (Vlaamse
Scholierenkoepel, 2011). Deze vorm van feedback is eerder het resultaat van initiatieven van
enkele individuele leerkrachten. Nochtans kunnen leerlingen ook waardevolle zaken vertellen over
hoe zij vinden dat hun leerkrachten lesgeven (feedback), aan welke voorwaarden voor hen een
goede leerkracht moet voldoen (feed up) en wat de werkpunten zijn voor hun leerkrachten (feed
forward) (Hattie & Timperley, 2007). Momenteel worden zij daar op dit moment nog beperkt over
gehoord.
Dit thema, namelijk het geven van feedback van leerlingen aan leerkrachten, vormt de focus van
dit project. In opdracht van en in samenwerking met de Vlaamse Scholierenkoepel (hierna afgekort
tot ‘VSK’) werd dit thema verder uitgediept in een literatuurstudie en kwam zeven methodieken
voor Feedbackmap 2.0 tot stand.
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Probleemstelling
In verscheidene wetenschappelijke onderzoeken uit de voorbije decennia wordt vastgesteld dat de
participatierechten, zoals erkend in de Conventie van de Rechten van het Kind van de Verenigde
Naties, op school onvoldoende nagestreefd worden (Franklin, 1995; Melton & Limber, 1992;
Verhellen, 1991). In 2004 werd in Vlaanderen echter een decreet met betrekking tot participatie
op school goedgekeurd, dat in 2018 nog gewijzigd werd (Wet: Decreet betreffende participatie op
school en de Vlaamse Onderwijsraad 2004). Dit decreet stelt onder meer dat de
schoolgemeenschap de maatschappelijke opdracht heeft om de organisatie, de werking van en de
deelname aan participatieorganen te bevorderen en te ondersteunen alsook dat de
schoolgemeenschap dient bij te dragen aan de ontwikkeling van een participatief schoolklimaat
(art. 4 Wet: Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad 2004).
De inzet van scholen en schoolgemeenschappen met betrekking tot leerlingenparticipatie is van
belang, aangezien dit verschillende voordelen met zich mee kan brengen. Uit onderzoek blijkt
namelijk dat participatie kan bijdragen tot de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen
(Nieuwelink, Dekker, Geijsel & ten Dam, 2016; Nthontho, 2017). De Groof, Elchardus en Stevens
(2001) concluderen dat leerlingen hun schooltijd als meer positief ervaren, als ze het gevoel krijgen
dat ze betrokken worden en verantwoordelijkheid krijgen binnen de school. De perceptie van
leerlingen met betrekking tot het schoolklimaat is eveneens positiever wanneer leerlingen meer
inspraak verkrijgen en tevreden zijn over deze inspraak (De Groof & Elchardus, 2003).
Leerlingenparticipatie kan eveneens de verbondenheid met de school en met elkaar bevorderen
(Perry-Hazan, 2019). Bovendien vertonen leerlingen meer leermotivatie indien ze op school
kunnen participeren.
Er bestaan verschillende wijzen waarop leerlingenparticipatie kan plaatsvinden (De Groof et al.,
2001). Leerlingenparticipatie kan enerzijds op een formele wijze georganiseerd worden. Dit uit
zich in participatieactiviteiten zoals bijvoorbeeld de samenkomst van een leerlingenraad,
werkgroepen of een ideeënbusje. Wanneer een school open staat voor onofficiële
inspraakmomenten, wordt er gesproken over informele participatie. Tot slot kan de
leerlingenparticipatie ook een semi-formeel karakter aannemen. Deze vorm heeft, in tegenstelling
tot de formele leerlingenparticipatie, het aanzetten tot participatie niet als doel, maar kan dit wel
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bevorderen. De organisatie van sport tijdens de middag is hiervan een voorbeeld. Het hoofddoel
van deze activiteit is de leerlingen in beweging brengen, terwijl als bijkomstig effect er een
prikkeling tot het organiseren van deze activiteit kan optreden.
Het geven van feedback door leerlingen aan leerkrachten kan eveneens gekaderd als een mogelijke
vorm van leerlingenparticipatie. Leerlingen die leerkrachten van feedback voorzien, is een andere
vorm van feedback die opmars maakt binnen het onderwijs. Zo stelt Van Petegem in een interview
met Klasse (De Wilde, 2019):
Leerlingen zien je elke dag bezig. Daardoor zijn ze het perfecte publiek om je attent te
maken op je blinde vlekken. Hun feedback helpt je om na te denken over je aanpak en die
bij te sturen als je dat wenselijk vindt. Zo blijf je jezelf professionaliseren.
Systematisch feedback vragen aan leerlingen in verband met het lesgeven van de leerkracht is
echter geen evidentie in de meeste scholen en is vaak nog een gevoelig onderwerp (Vlaamse
Scholierenkoepel, 2011). Een zekere bezorgdheid voor negatieve opmerkingen of het twijfelen aan
de betrouwbaarheid van de feedback zijn enkele vaak voorkomende bekommernissen.
Toch moeten kansen om feedback te krijgen gegrepen worden om zo de eigen lessen te kunnen
optimaliseren. Leerlingen zien de leerkrachten elke dag aan het werk, waardoor de mening van
leerlingen op het vlak van het functioneren van de leerkracht waardevol kan zijn (Lang, Olson,
Hansen, Bunder en Rudduck, 1999). Indien leerlingen feedback geven kan dit bijgevolg een
positief effect hebben op zowel de leerkracht als op de leerlingen.
De Vlaamse Scholierenkoepel zet zich reeds meer dan 20 jaar in voor participatie van leerlingen
in het secundair onderwijs (Vlaamse Scholierenkoepel, z.d. a). VSK is de centrale organisatie voor
en door scholieren van het middelbaar onderwijs en ondersteunt en activeert de
leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. VSK ondersteunt
scholieren omdat ze vindt dat zij mee moeten beslissen inzake school- en onderwijsbeleid. Gezien
de scholieren de impact van dit beleid dagelijks ervaren, moeten zij volgens VSK een
gelijkwaardige gesprekspartner zijn. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de bepaling van de nieuwe
eindtermen, het anti-pestbeleid of de aanpassingen op de speelplaats van hun eigen school.
De Vlaamse Scholierenkoepel heeft zich eveneens geëngageerd om ideeën te ontwikkelen die
leerkrachten ondersteunen bij het organiseren van feedbackmomenten. Het resultaat vormt een
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werkmap ‘Sst, de leerkracht leert’ en de online feedbacktool die VSK ontwikkelde. Leerlingen
krijgen hierdoor de mogelijkheid om leerkrachten van feedback te dienen, met als gevolg dat hun
participatie op school en in de klas zal verhogen.
VSK geeft echter aan dat de eigen werkmap aan ‘opfrissing’ en verfijning toe is. Om deze reden
diende VSK een projectvoorstel in binnen het kader van het Interdisciplinair Project. Het
projectvoorstel vertrekt vanuit de vraag van VSK om de inhoud van de bestaande feedbackmap te
updaten en uit te breiden. VSK wil een nieuwe of herwerkte versie van hun feedbackmap, die
bestaat uit gevalideerde methodieken die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Aan de
hand van deze methodieken kunnen leerlingen leerkrachten feedback geven, met als gevolg dat
leerlingen meer inspraak verkrijgen en dat er een dialoog in de klas ontstaat. De focus van dit
onderzoek ligt bijgevolg op het creëren van feedbackmomenten als kansen om samen met
leerlingen na te denken over hoe een goede les vorm krijgt of over het functioneren van de
leerkracht.
Dit projectvoorstel vertaalt zich concreet in volgende doelstellingen:
1. Het uitvoeren van een literatuurstudie die de basis vormt voor de nieuwe
methodieken.
Deze literatuurstudie geeft een antwoord op volgende vragen: Wat is feedback? Hoe ziet
effectieve feedback van leerling aan leerkracht eruit? Wat zijn de voordelen en de valkuilen
van deze vorm van feedback? Aan welke voorwaarden moet deze feedback voldoen om
kwaliteitsvol te zijn?
2. Het ontwikkelen van een diverse reeks methodieken die een leraar in het secundair
onderwijs zelfstandig eigen kan maken.
De methodieken:
•

stellen elke leraar in staat om in de klas feedback te verzamelen bij leerlingen over
het onderwijsproces.

•

kunnen verder bouwen op de feedbacktool van VSK als kwalitatieve variant of
aanvulling.

•

zijn gebaseerd op (internationaal) onderzoek en passen binnen de missie van de
Vlaamse Scholierenkoepel.
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zijn getest en geëvalueerd door leerkrachten en leerlingen.

Deze doelstellingen wijken licht af van de originele doelstellingen in de projectaanvraag aangezien
de focus van het project in samenspraak met VSK verder gespecifieerd werd. Omwille van deze
reden ligt de focus in dit onderzoek op feedback van leerlingen naar leerkrachten over het
onderwijsproces, en niet over de onderwijsresultaten.
In het vervolg van dit rapport wordt eerst de literatuurstudie omtrent leerlingenparticipatie,
feedback en feedback van leerlingen aan leerkrachten weergegeven. Vervolgens wordt de
methodologie van het onderzoek besproken, waarbij onder meer een uiteenzetting van de
gehanteerde onderzoeksmethoden en een overzicht van de respondenten gegeven wordt.
Daaropvolgend worden de resultaten gepresenteerd. Het laatste deel van het rapport omvat de
algemene conclusies, waarin aansluitend een kort overzicht gegeven wordt van de
onderzoeksresultaten, beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig
onderzoek.
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Literatuurstudie
Leeswijzer
Deel 1: Leerlingenparticipatie
Het geven van feedback door leerlingen kan binnen het ruimer veld van leerlingenparticipatie,
waar VSK sterk op inzet, gekaderd worden. Daarom wordt er in het eerste deel van onze
literatuurstudie gefocust op leerlingenparticipatie. Eerst wordt dit concept algemeen gekaderd en
wordt het belang van leerlingenparticipatie geduid (deel 1.1), vervolgens wordt de visie van VSK
op leerlingenparticipatie verduidelijkt (deel 1.2).
Deel 2: Feedback
In het tweede deel van de literatuurstudie wordt het kernconcept van dit project toegelicht,
namelijk ‘feedback’. Er wordt vertrokken vanuit een brede, algemene verklaring van dit begrip
aan de hand van het Johari-venster (deel 2.1). Vervolgens wordt er ingezoomd op het
feedbackproces en de drie cruciale stappen die hierin worden onderscheiden (deel 2.2). Ook wordt
er dieper ingegaan op de verschillende niveaus waarop feedback gegeven kan worden (deel 2.3).
Deel 3: Feedback van leerlingen aan leerkrachten
In het derde deel van deze literatuurstudie wordt er verder verfijnd naar de feedback van leerlingen
aan leerkrachten (deel 3.1). Ten eerste komt de rol die elke deelnemer vervult aan bod (deel 3.2 en
3.3). Vervolgens wordt er bekeken op welke zaken feedback gegeven kan worden (deel 3.4).
Daarna worden de voordelen en valkuilen van dit soort feedback toegelicht (deel 3.5 en 3.6) en tot
slot komen de feedbackregels en voorwaarden aan bod (deel 3.7 en 3.8).
Deel 4: Synthese
In dit vierde onderdeel van de literatuurstudie wordt een synthese gemaakt van de literatuurstudie
en wordt weergegeven op welke theorie en wetenschappelijke inzichten het ontwerpen van de
methodieken gebaseerd is. De theoretische en wetenschappelijke inzichten die reeds aan bod
kwamen tijdens voorgaande delen, zullen een houvast bieden bij het ontwerpen en uitwerken van
de feedbackmethodieken.
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Deel 1: Leerlingenparticipatie
1.1 Belang van leerlingenparticipatie
In wetenschappelijk onderwijsonderzoek nam de laatste decennia de aandacht voor
leerlingenparticipatie toe (De Groof et.al., 2001; Zhao, 2019; Frymier & Houser, 2016; Fredricks,
Blumenfeld & Paris, 2004). Verschillende auteurs zijn echter van mening dat de
participatierechten, zoals erkend in de Conventie van de Rechten van het Kind van de Verenigde
Naties (UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC), op school nog onvoldoende
verwezenlijkt zijn (Franklin, 1995; Freeman, 2000; Verhellen, 1991). Het verdrag van de
Verenigde Naties biedt een uitgebreid referentiekader voor scholen, maar wordt vaak genegeerd
bij de ontwikkeling van het onderwijs- en schoolbeleid (Sargeant, 2018). De intenties van het
verdrag worden vaak verkeerd begrepen of ontsnappen aan de aandacht van beleidsmakers,
volwassenen, kinderen en jongeren. Bijgevolg worden leerlingen vaak uitgesloten, omdat de
school of het onderwijssysteem niet op de hoogte is van het bestaan van de UNCRC.
De school is een plaats waar veel leerlingen een groot deel van hun kindertijd doorbrengen en
hierdoor speelt het onderwijs een cruciale rol in hun ontwikkeling (Sargeant, 2018). Ze investeren
en hebben daardoor ook recht op deelname, aangezien ze de groep vormen die het meest wordt
beïnvloed door beslissingen (Bartley, Dimensäs & Hallnäs, 2010). Langzaam ontwikkelde de
erkenning van de rol van leerlingen als sociale actoren in het onderwijs (Smith, 2007). Artikel 12
van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind stelt immers dat er moet worden geluisterd naar
kinderen omdat het mensen zijn en zij niet gezien moeten worden als objecten die zorg nodig
hebben (Smith, 2007; Perry-Hazan, 2019). Aangezien kinderen zoveel tijd besteden op school,
dienen ze als leerling dus gehoord te worden en betrokken te worden bij het schoolbeleid.
Leerlingenparticipatie kan al starten tijdens de les. Meestal nemen leerlingen spontaan deel aan de
les, maar niet elke leerling doet dit op dezelfde manier (Triyanto, 2019). De deelname van
leerlingen aan het leerproces is afhankelijk van verschillende factoren. Vooral de persoonlijkheid
van studenten speelt een prominente rol en meer bepaald de zelfeffectiviteit (Abdullah, Bakar, &
Mahbob, 2012; Triyanto, 2019). Leerlingen met een hoge zelfeffectiviteit doen actiever mee in de
klas en tonen een grotere interesse (Rocca, 2010). Ook de eigenschappen en vaardigheden van de
leerkracht zijn van belang. Bij leerkrachten die ondersteuning bieden en zowel begripvol als
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vriendelijk zijn, zullen studenten meer geneigd zijn actief deel te nemen in de klas. Leerkrachten
moeten dus een bevorderlijke omgeving creëren waarin alle leerlingen de gelegenheid krijgen om
actief betrokken te zijn in de klas (Abdullah et al., 2012; Bergmark & Westman, 2018). Hierdoor
kunnen leerlingen meer participeren in zowel de klas als in hun school.
Leerlingenparticipatie kan omgeschreven worden als het bieden van een eerlijke kans voor
leerlingen waarbij ze betrokken worden bij besluitvormingsprocessen, zowel op school als in de
klas, en dit ook zinvol vinden (Bartley et al., 2010). Het is dus belangrijk dat leerlingen actief
betrokken zijn in de klas, een invloed hebben op het ontwerp van het curriculum en het gevoel
hebben bij een gemeenschap te horen (Bergmark & Westman, 2018). De sleutelwoorden die met
leerlingenparticipatie hand in hand gaan zijn: onderhandeling, dialoog, samenwerking en
individuele verantwoordelijkheid. Participatie is een effectieve strategie om zowel het onderwijsals leerproces van leerlingen te ondersteunen (Frymier & Houser, 2016; Triyanto, 2019).
1.2 Leerlingenparticipatie volgens VSK
De Vlaamse Scholierenkoepel wil sterk inzetten op de participatie van leerlingen (Vlaamse
Scholierenkoepel, z.d. a). Inspraak en participatie van leerlingen ligt aan de basis van de werking
van VSK. Via leerlingenparticipatie ijveren ze dat beleidsmakers leerlingen betrekken in hun
beslissingen. Uit onderzoek, uitgevoerd door VSK, blijkt dat leerlingenparticipatie zowel directe
als indirecte voordelen met zich meebrengt (Vlaamse Scholierenkoepel, z.d. b). Als scholen
werken met inspraak van leerlingen, leren deze leerlingen vaardigheden en competenties tijdens
hun schoolcarrière die ook later in hun professionele carrière van pas kunnen komen. Ze leren hun
mening te geven, om te gaan met inspraak, doelen te realiseren en participatief om te gaan met
verschillende actoren (van klassenraad tot schooldirectie). Participatie kan eveneens de motivatie
van leerlingen verhogen en daardoor ook de leerprestaties beïnvloeden. Een leerkracht die luistert
naar leerlingen, zal zijn klaspraktijk hiermee verbeteren.
VSK stelt dat een school- of organisatiebeleid dat participatief tot stand komt, meer gedragen,
kwalitatiever en efficiënter is (Vlaamse Scholierenkoepel, z.d. b). In het participatiemodel dat
VSK ontwikkelde, zijn vier vormen van participatie opgenomen (zie Figuur 1):
1. Mee weten: de eerste vorm is tevens een voorwaarde voor de andere drie vormen. Als
leerlingen beschikken over informatie, kunnen ze correct participeren.
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2. Mee denken: leerlingen willen hun mening graag delen over gebeurtenissen of bepaalde
werkingen op school.
3. Mee beslissen: wat gebeurt er met hun meningen of ideeën? In deze vorm maken leerlingen
deel uit van het beslissingsproces.
4. Mee doen: het meewerken aan een actie. Leerlingen kunnen een rol spelen bij het
implementeren van een beslissing.

Figuur 1. Participatiemodel van VSK (Vlaamse Scholierenkoepel, z.d. b)

Deze verschillende participatievormen kunnen cyclisch doorlopen worden, maar dit is niet
noodzakelijk. Niet elke leerling moet en/of wil zowel mee weten, denken, beslissen als doen. Het
is van belang dat leerlingen zelf weten hoe ze hun rol in de participatie zien. Ook geldt dat niet
elke stap doorlopen moet worden om te kunnen spreken van participatie. Er is eveneens geen
hiërarchie in de verschillende stappen. Bovendien is niet elke vorm even populair en hangt veel af
van de leeftijd van de leerling en de schoolcultuur.
Bij elke vorm van participatie is terugkoppeling (of feedback) noodzakelijk. Dit kan door
leerlingen op de hoogte te houden, te vragen waar ze hulp nodig hebben of hen duidelijk mee te
delen wat er met hun ideeën zal gebeuren. Het meedelen of hulp bieden bij acties maakt de
participatie naar leerlingen toe zichtbaar en hierdoor zal de draagkracht groter zijn. Het geven van
feedback door leerlingen wordt gekaderd in het ruimer veld van leerlingenparticipatie. Door
leerlingen de mogelijkheid te geven om feedback te geven aan hun leerkrachten, verhoogt hun
participatie. Dit is het uitgangspunt van de feedbackmap en –tool die VSK reeds ontwikkelde.
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Feedback heeft als functie het brengen van een boodschap over het gedrag of de prestaties van een
ander (Windey, 2009). Het doel van feedback is dus dat de andere persoon zich gewaarwordt van
zijn eigen gedrag en bijgevolg zichzelf beter leert kennen en eventueel het eigen gedrag bijstuurt.
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Deel 2: Feedback
Eén mogelijke vorm van participatie is, zoals we reeds aanhaalden, het geven van feedback van
leerlingen aan leerkrachten. Het tweede deel van de literatuurstudie gaat dieper in op het concept
‘feedback’.
2.1 Het Johari-venster
Een eerste model dat het proces en het effect van feedback beschrijft, is het Johari-venster (Luft &
Ingham, 1955). Het model onderscheidt vier kwadranten, zoals te zien is in Figuur 2. Enerzijds
wordt er een onderscheid gemaakt tussen zaken die al dan niet bekend zijn voor jezelf en anderzijds
wordt er gekeken of deze zaken al dan niet bekend zijn voor anderen. De gegevens waar de persoon
in kwestie zich bewust van is en die ook bekend zijn voor anderen, worden de ‘open ruimte’
genoemd. Als de persoon zich bewust is van de desbetreffende eigenschappen, maar anderen
hiervan niet op de hoogte zijn, dan bevinden deze eigenschappen zich in de ‘verborgen ruimte’.
Het is bovendien mogelijk dat anderen bepaalde kenmerken zien, maar dat de persoon in kwestie
zich hier niet van bewust is. In dat geval spreekt men van de ‘blinde vlek’. Het laatste kwadrant is
de ‘onbekende ruimte’. Hierin bevinden zich de eigenschappen van het individu die zowel voor
zichzelf als voor anderen niet bekend zijn.

Figuur 2. Het Johari-venster (Windey, 2009)

Feedback kan ervoor zorgen dat de open ruimte uitgebreid wordt, zoals weergegeven in Figuur 3.
Door het geven van feedback kan de blinde vlek van de ontvanger van de feedback (gedeeltelijk)
in kaart worden gebracht. Hierdoor wordt (een deel van) de blinde vlek omgevormd tot de open
ruimte. Bovendien zorgt de reactie op feedback ervoor dat ook de verborgen ruimte verkleind
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wordt. Door de reactie op de feedback van de ontvanger krijgt de zender van de feedback
informatie over de persoon die voor hem nog verborgen was.

Figuur 3. Het Johari-venster na feedback (Windey, 2009)

2.2 Het feedbackmodel
Feedback als communicatievorm kan geplaatst worden in een groter communicatiemodel,
namelijk het feedbackmodel. Volgens Hattie & Timperley (2007) is het van belang om gericht in
te zetten op communicatieprocessen met de focus op feedback. Daarom ontwikkelden ze een
feedbackmodel om effectieve feedback te geven. Hierbij zijn drie stappen belangrijk:
1. Feed up: Wat is mijn doel? Waar ga ik naartoe?
2. Feedback: Hoe deed ik dat tot nog toe?
3. Feed forward: Wat zijn de vervolgstappen?
Deze drie vragen staan in relatie met elkaar en mogen dus niet afzonderlijk worden beschouwd.
Ze geven informatie over de kloof tussen het huidige en het gewenste niveau dat men wil bereiken.
Feed up
Voor de persoon die feedback ontvangt, is het belangrijk dat deze zicht heeft op het te behalen
doel. Om deze doelgerichtheid te stimuleren moet er rekening gehouden worden met de
beoordelingscriteria en de wijze van beoordeling op een transparante wijze. (Sadler, 2010; Wang
& Li, 2011). Duidelijkheid scheppen over wat de gevraagde kwaliteit net inhoudt, kan hierbij
helpen (Juwah, Macfarlane-Dick, Matthew, Nicol, Ross & Smith, 2004).
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Feedback
In deze stap wordt er verwezen naar een terugkoppeling, zodat er inzicht wordt verkregen over het
huidige niveau van de prestatie. Daarom is het niet aangeraden om enkel een oordeel te vellen over
hoe competent iemand is op dat moment (Kulhavy & Stock, 1989). Hieruit kan men niet leren wat
men juist of fout heeft gedaan. Er is nood aan een onderbouwing van het oordeel, waarbij er geen
persoonlijke meningen worden doorgedrukt, maar gefocust wordt op objectieve informatie (Hattie
& Timperley, 2007; Van der Schaaf, Baartman, & Prins, 2013).
Feed forward
Uit onderzoek van Elder en Brooks (2008) is gebleken dat feedback het meest effectief is als de
onderbouwing ook suggesties ter verbetering biedt. Feed forward is enkel essentieel als er nog
kansen om te leren zijn. Indien het gaat over een eindtaak van een vak is het aangeraden om enkel
verantwoording van het oordeel te geven (Brown & Clover, 2006)
2.3 Vier aspecten van het feedbackproces
Naast de drie genoemde belangrijke stappen voor het geven van feedback, zijn er ook nog vier
aspecten die meespelen in het feedbackproces (Hattie & Timperley, 2007): taakgerichte feedback,
procesaspecten, zelfregulerende en persoonlijke aspecten. Taakgerichte feedback houdt in dat er
geconcentreerd wordt op het uitvoeren van de taak. Bij procesaspecten is de feedback gericht op
processen die nodig zijn om een taak uit te voeren of het doel te bereiken. De zelfregulerende
aspecten focussen op het zelf controle krijgen op het eigen leerproces. Als laatste zijn er de
persoonlijke aspecten. Dit is feedback die gericht is op de persoon in plaats van op de taak.
Ook wordt feedback effectief als het taakgericht is (Hattie & Timperley, 2007). Tips en informatie
geven die gerelateerd zijn aan een specifiek doel, is dus aangeraden. De reeds ontworpen
feedbackmap van VSK richt zich vooral op de eerste twee niveaus. De meeste methodieken
brengen de positieve en negatieve aspecten van de taak, die de leraar tot nu toe heeft uitgevoerd,
in kaart. Zo kunnen leerlingen een antwoord geven op de vraag: “Wat vond je van de uitleg die de
leerkracht gaf?” Dit is een duidelijk voorbeeld van taakgerichte feedback. Er zijn echter ook
methodieken waarbij leerlingen moeten ingaan op de vraag: “Waarin kan de leraar nog groeien
om zijn taak beter te kunnen uitvoeren?” In dit geval kan men spreken over procesaspecten.
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De vier aspecten van het feedbackproces kunnen in verband gebracht worden met feedback, feed
up en feed forward door een verloopmodel te maken van het feedbackmodel. Dit model (Figuur 4)
gebruikt feedbackvragen om de leerintentie en succescriteria expliciet te maken voor leerlingen en
leerkrachten.

Figuur 4. Verloopmodel van het feedbackmodel van Hattie & Timperley
(Brooks, Carroll., Gillies & Hattie, 2019)
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Deel 3: Feedback van leerlingen aan leerkrachten
3.1 ‘Omgekeerde’ feedback
In het kader van ons project wordt extra aandacht besteed aan het aspect van feedback op school.
Het feedback geven door leerkrachten aan leerlingen gebeurt tijdens elke les (bijvoorbeeld via
verbeterde testen, opmerkingen in de les of het verbeteren van oefeningen) en blijkt een zeer
belangrijke bijdrage te leveren aan de leerprestaties van leerlingen (Hattie, 2009). In dit project
ligt de focus echter op feedback in de omgekeerde richting, namelijk feedback van leerlingen aan
leerkrachten.
Het eerder besproken Johari-venster in deel 2 (Luft & Ingham, 1955) kan ook worden toegepast
op deze vorm van feedback. Feedback van leerlingen op het lesgeven en functioneren van
leerkrachten kan bijdragen aan het bevestigen van de open ruimte en aan het verkleinen van de
zogenaamde blinde vlek van de leerkracht. Met deze kennis kan de leerkracht, indien nodig, zijn
pedagogisch-didactisch en sociaal handelen verbeteren.
Hattie (2009) schrijft dat feedback altijd twee kanten op zou moeten gaan. Enerzijds moet de
leerkracht leerlingen feedback geven zodat leerlingen weten waar ze staan en anderzijds moet de
leerkracht weten hoe leerlingen denken over zijn lessen en wat ze begrijpen en oppikken van zijn
aanpak. Ook Marzano et al. (2001) geven aan dat feedback geven en ontvangen één van de
belangrijkste didactische aanpakken in de klas is.
3.2 De leerkracht als feedbackontvanger
Belangrijke kenmerken van personen die succesvol feedback willen ontvangen zijn onder meer de
mate van betrokkenheid bij de beoordeelde taak, hun perceptie van zelfredzaamheid in relatie tot
de beoordeelde taak en hun prestatiegerichtheid. Hun bereidheid voor het ontvangen van feedback
en de geschiktheid van hun oorspronkelijke prestatie spelen ook een belangrijke rol (Coe, 1998).
Zo is het van belang voor effectieve feedback dat de ontvangers van feedback bijvoorbeeld een
hoog zelfrespect hebben en prestatiegericht zijn.
Feedbackontvangers zijn tevens ‘vrijwilligers’: de kans dat feedback effect heeft, is groter bij
ontvangers die ontvankelijk zijn voor het krijgen van feedback. Butler en Winne (1995) halen aan
dat de ontvanger van feedback de informatie kan bevestigen, er iets kan aan toevoegen,
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overschrijven, afstemmen of herstructureren. Feedback moet volgens Ilgen, Fischer en Taylor
(1979) door de leerkrachten worden geaccepteerd en dit bepaalt hun verdere reactie hierop.
Uit meer recent onderzoek is gebleken dat binnen scholen door leerkrachten en directie op een
weinig adequate manier met informatie uit feedback omgegaan wordt (Vanhoof, Vanlommel, Thijs
& Vanderlocht, 2014; Verhaeghe, Vanhoof, Valcke & Van Petegem, 2010). Vanuit de literatuur
worden er een aantal factoren naar voor geschoven die een belemmerende invloed hebben op dat
informatiegebruik.
Een eerste belangrijke factor is de mate waarin leerkrachten ondersteuning ervaren vanuit de
school (Abrams, Varier & Jackson, 2016; Datnow, Park & Kennedy-Lewis, 2012; Datnow, Park
& Wohlstetter, 2007; Levin & Datnow, 2012; Schildkamp, Rekers-Mombarg & Harms, 2012; Van
Gasse, Vanhoof, Mahieu & Van Petegem, 2015). Dit bepaalt in welke mate leerkrachten effectief
met de informatie aan de slag gaan. Uit onderzoek van Levin en Datnow (2012) wordt duidelijk
dat leerkrachten geen informatie gebruiken als ze hierin niet aangemoedigd en gestimuleerd
worden.
Vervolgens zijn de houding of gevoelens en overtuigingen van leerkrachten belangrijke factoren
die informatiegebruik uit feedback in de hand werken (Schildkamp & Kuiper, 2010; Van Gasse et
al., 2015; Verhaeghe et al., 2010,). Indien leerkrachten een negatieve houding ten opzichte van dat
informatiegebruik hebben, dan stellen Verhaeghe et al. (2010) dat dit een van de voornaamste
obstakels omtrent informatiegebruik vormt.
Ten slotte blijkt persoonlijke doelmatigheid ook een doorslaggevend element in het gebruik van
informatie te zijn (Van Gasse et al., 2015; Van Gasse, Vanlommel, Vanhoof & Van Petegem,
2017). Als leerkrachten twijfelen aan hun kunnen met betrekking tot informatiegebruik, dan zullen
zij dit eerder uit de weg gaan (Vanhoof et al., 2014).
3.3 De leerling als feedbackzender
In het schoolleven is de leerling echter veel vaker de ontvanger van feedback dan de zender. Voor
leerlingen kan feedback geven een moeilijke opdracht vormen, omdat ze vaak feedback ontvangen,
maar weinig oefenkansen aangeboden krijgen om het zelf te geven. Daarom moet dit proces
voldoende ondersteund en voorbereid worden. Dit kan aan de hand van onderstaande adviezen,
zoals vermeld in de feedbackmap van VSK:
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Het opbouwen van vertrouwen: Het is belangrijk om als leerkracht aan te geven open te
staan voor feedback en hiermee aan de slag te willen gaan. Bovendien kan het werken met
anonieme feedback een tussenstap zijn om vertrouwen op te bouwen. De mogelijkheid om
anoniem feedback te kunnen geven, verschaft de leerling ook de nodige veiligheid om
eerlijk te kunnen zijn.

•

Het maken van afspraken en transparantie: Leerlingen hebben richtlijnen nodig. Het is
aangeraden om als leerkracht vooraf te bespreken wat er van de leerlingen verwacht wordt
en hoe de feedback er moet uitzien. Hierbij kan verwezen worden naar de feedbackregels
die later aan bod komen. Wees als leerkracht transparant over wat je met hun feedback van
plan bent.

•

Het verduidelijken van de gekozen methode: Het is zinvol om als leraar vooraf de aanpak
toe te lichten. Dit kan aan de hand van een voorbeeld. Het is ook nuttig om het belang van
de activiteit te benadrukken, zeker bij anonieme methoden. Dit kan namelijk zorgen voor
betere argumentatie. Bovendien kan er ingegaan worden op wie, naast de leerkracht, de
feedback te lezen krijgt, om vertrouwen op te bouwen.

3.4 Feedback op aspecten van het leraarschap
Feedback kan algemeen of gericht zijn. In het eerste geval krijgt de leerkracht feedback over zijn
algemeen functioneren. Er wordt inzicht verkregen over hoe de leerlingen de leerkracht of de
lessen ervaren. In het tweede geval krijgt de leerkracht info over één of meerdere aspecten van het
functioneren als leerkracht. Feedback kan over veel verschillende aspecten van het leraarschap
gaan. In 2009 voerde Windey onderzoek naar de aspecten van het leraarschap waarbij feedback
van leerlingen waardevol is. In wat volgt worden de aspecten opgesomd, samen met enkele
mogelijke voorbeeldvragen:
1. Leraar als organisator van de les:
•

Besteedt de leraar de beschikbare tijd zinvol?

•

Organiseert de leraar de les goed?

•

Structureert de leraar de leerstof duidelijk?
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2. Leraar als coach van het leerproces:
•

Helpt de leraar de leerlingen bij het leren?

•

Ondersteunt de leraar de leerlingen die het moeilijk hebben?

•

Faciliteert de leraar het leerproces?

•

Motiveert de leraar de leerlingen om te leren?

3. Leraar als ontwerper van materiaal:
•

Kiest de leraar het didactisch materiaal dat in de les gebruikt wordt zorgvuldig?

•

Sluiten de werkvormen die de leerkracht toepast aan bij het niveau en de interesse van de
leerlingen?

4. Leraar als sfeerbewaker:
•

Zorgt de leraar voor een positieve klassfeer?

•

Reageert de leraar op pestgedrag?

•

Maakt de leraar duidelijke regels en afspraken?

•

Past de leraar de regels consequent toe?

5. Leraar als evaluator
•

Hanteert de leraar een taken- en toetsenbeleid? (Dit kan gaan over de vraag of toetsen goed
aansluiten bij de leerstof, of toetsen besproken worden, of er nuttig huiswerk gegeven
wordt, …)

3.5 Voordelen van feedback voor leerkrachten én leerlingen
Een positief effect van feedback van leerlingen op het lesgeven van leerkrachten is het verbeteren
van de relatie leerkracht-leerling. Uit onderzoek bij studenten in het voortgezet onderwijs blijkt
dat naarmate docenten door studenten als coöperatief worden ervaren, de leerprestaties van de
studenten hoger waren (Wubbels, Brekelmans & Brok, 2005). Docenten die aan hun leerlingen
feedback over zichzelf vragen, zouden als coöperatief kunnen worden gekenmerkt.
Feedback biedt drie belangrijke kansen (Dewald, 2016). Ten eerste kan men als leerkracht laten
zien dat men luistert naar de zorgen van de leerlingen. Ten tweede kan men zich als leerkracht
heroriënteren en zo, indien nodig de cursus, de uitvoering, het huiswerk, de opdrachten, enzovoort
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aanpassen. Ten derde kan men door middel van feedback van leerlingen nagaan of de leerlingen
tevreden zijn over het gebruik van technologie in de klas.
In een onderzoek uitgevoerd door de Vakgroep Sociologie van de VUB over waardevorming in
het secundair onderwijs (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1998) is duidelijk geworden dat
participatie aan het leven op school (en dus ook feedback) gunstige effecten heeft op de waarden
van jongeren (De Groof et al., 2001).
3.6 Valkuilen bij het geven van feedback
Uit onderzoek van Diepstraten, Wassink, Stijnen, Martens en Claessen (2010) is echter gebleken
dat er ook een aantal valkuilen zijn bij het geven van feedback. Ten eerste moet men vermijden
om als leerkracht hints te geven en eigen ervaringen te vertellen. Als de tips niet van de leerling
zelf komen, maar opgelegd worden door de leerkracht (door bijvoorbeeld veel voorbeelden te
gebruiken of hints te geven), kan dit ervoor zorgen dat leerlingen gewoon de leerkracht napraten.
Dit heeft op zijn beurt tot gevolg dat de leerkracht weinig met deze feedback van de leerlingen kan
doen.
Ook moet men als leerkracht zich er bewust van zijn om niet negatief te reageren op de feedback
van leerlingen. Als de leerkracht negatief reageert, zal dit ervoor zorgen dat de sfeer van
vertrouwen sterk vermindert.
Ten derde is een van de valkuilen van feedback dat de leerkracht de zinnen van de leerling afmaakt
en aanvult. Doordat de leerkracht de zin van een leerling gaat aanvullen als die bijvoorbeeld
moeilijk uit z’n woorden geraakt, gaat de leerling zelf niet meer nadenken over wat hij wilde
zeggen.
3.7 Effectieve feedback
Niet elke vorm van feedback zorgt dat mensen beter gaan presteren (Coe, 1998). In het onderzoek
van Diepstraten et al. (2010) wordt gesteld dat effectieve feedback doelgericht, specifiek,
gedetailleerd, correctief en gebalanceerd in positieve en negatieve opmerkingen moet zijn. Er
wordt hierbij gebruik gemaakt van open, oplossingsgerichte en verhelderende vragen. Nieteffectieve feedback wordt omschreven als persoonlijk, algemeen, vaag, niet correctief, en ofwel te
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positief, of te negatief. In dit geval worden er vaak hints en oordelen gegeven en worden er
suggestieve vragen gesteld.
Feedbackregels
Om te komen tot effectieve feedback is het belangrijk dat de persoon die feedback geeft zich houdt
aan enkele feedbackregels (Windey, 2009). Hieronder een korte toelichting:
•

Feedback is opbouwend: Geef feedback met als doel verbetering. Zowel werkpunten als
positieve punten staan centraal. De persoon die de feedback ontvangt moet achteraf niet
enkel weten wat beter kan, ook zijn sterke punten moeten belicht worden.

•

Geef ik-boodschappen: De feedback die je geeft is steeds gebaseerd op je eigen mening.
Maak dit duidelijk in de verwoording. Spreek steeds vanuit je eigen persoon.

•

Noem specifiek en veranderbaar gedrag: Het is belangrijk dat de persoon die de feedback
ontvangt, aan de slag kan met jouw feedback. Benoem zaken die veranderd kunnen worden
en probeer dit te concretiseren door voorbeelden aan te halen.

•

Feedback moet van nature corrigerend zijn. Er moet verteld worden wat een persoon wel
en niet goed doet. Alleen aangeven of het goed of fout is, heeft zelfs een negatief effect
(Marzano et al., 2001).

•

Feedback dient op tijd gegeven te worden. Het beste is om de feedback direct ná een
prestatie te doen (Marzano et al., 2001).

Vanuit de feedbacktheorie van Hattie en Timperley (2007) is het niet alleen belangrijk dat iemand
feedback krijgt (Hoe doe ik het? / Wat heb ik bereikt?) maar ook feed up (Waar ga ik naartoe? /
Waar wil ik naartoe gaan?) en feed forward (Wat concreet als volgende stap/stappen?) krijgt. Deze
informatie kan input zijn voor het stellen van persoonlijke ontwikkelingsdoelen voor leerkrachten
(= feed up). Leerlingen zouden ook een concrete tip voor de leerkracht kunnen formuleren om een
bepaald werkpunt te kunnen verbeteren (= feed forward).
3.8 Principes en (voor)waarden voor succesvolle feedback van leerlingen aan leerkrachten
In het verleden hebben talrijke onderzoekers getracht om op hun manier een aantal richtlijnen,
principes en (voor)waarden op te lijsten die onontbeerlijk zijn om effectieve betrokkenheid van
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leerlingen over het lesgeven of de schoolorganisatie mogelijk te maken (Delpit, 1988; Fielding,
2004; Rudduck, 2003; Rudduck & Flutter, 2000 & 2004; Cook-Sather, 2002).
In de studie van 2005 maken Kane en Maw daar een overzicht van. Zij komen tot twaalf principes
en (voor)waarden die absoluut nodig zijn om succesvolle feedback van leerlingen over het
lesverloop mogelijk te maken. Zij groeperen deze principes in drie onderverdelingen: de positie
en autonomie van de leerlingen, de rol en plaats van de leerkracht en de voorwaarden voor
authentieke leerlingenparticipatie.
De positie en de autonomie van de leerlingen
1. De leerlingen hebben iets waardevol te vertellen over het lesgebeuren
Leerlingen ondergaan niet gewoon de les, ze hebben er ook een mening over. Als ze er op een
gefundeerde manier naar gevraagd worden, hebben leerlingen iets zinvol te vertellen over het
leerproces en wat hen daarbij kan helpen of belemmeren. Vervolgens beslissen ze zelf of ze hieraan
willen deelnemen of niet.
2. De leerlingen hebben de autoriteit om iemand aan te duiden die in hun naam kan en mag
spreken.
De leerlingen hebben de autonomie om te beslissen over hun eigen niveau van participatie. Dit
betekent dat een leerkracht niet mag verwachten dat elke leerling een stem heeft of wil hebben in
dit proces.
3. De leerlingen zijn in staat om in hun eigen woorden hun gedachten over het lesgebeuren te
verwoorden.
De leerlingen hebben de behoefte erkend te worden in hun autoriteit over leren en het lesgebeuren,
ook al gebruiken ze daar niet de wetenschappelijke terminologie voor. Dit heeft als consequentie
dat de leerkracht de teugels soms uit handen mag geven als de leerlingen daar behoefte aan hebben.
4. De leerlingen hebben vertrouwen in en zien de waarde in van de relevantie van het
feedbackproces.
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Leerlingen nemen actief deel aan het feedbackproces omdat ze er zelf het nut en de relevantie van
inzien, niet omdat het van hen verwacht of geëist wordt. Het is dus noodzakelijk dat een leerkracht
de leerlingen beschouwt als volwaardige partners in dit proces.
5. De leerlingen moeten zich bewust zijn van de resultaten en de opvolging van de feedback.
Aanvankelijk zijn leerlingen vaak sceptisch over hun input in het feedbackproces. Zij maken zich
zorgen dat hun mening niet serieus genomen wordt door de leerkrachten. Het is dus belangrijk dat
je hen als leerkracht meeneemt in het volledige verhaal door transparant te zijn over wat er met de
feedback zal gebeuren en hen daar ook in te betrekken.
De rol en plaats van de leerkracht
6. Leerkrachten moeten bereid zijn om hun eigen lespraktijk te verbeteren.
Enkel voor leerkrachten die bereid zijn om hun lespraktijk aan te passen naargelang de input van
hun leerlingen heeft het vragen van feedback aan hen zin.
7. Leerkrachten staan open om te luisteren naar de noden van hun leerlingen en zijn ook
bereid eraan tegemoet te komen.
Leerkrachten moeten bereid zijn om de input van hun leerlingen naar waarde te schatten en hun
lespraktijk indien nodig aan te passen aan hun noden en verwachtingen.
8. Leerkrachten zijn bereid om de macht te delen met hun leerlingen.
Leerkrachten moeten hun leerlingen erkennen als co-autoriteiten als het gaat om leren en lesgeven.
Daarom is het noodzakelijk dat leerkrachten geregeld met hun leerlingen hierover in dialoog gaan
en hen te beschouwen als volwaardige gesprekspartners.
Voorwaarden voor authentieke leerlingenparticipatie
9. Openheid en transparantie over het feedbackproces
Het is belangrijk dat een leerkracht alles deelt met zijn leerlingen over de feedback die je van hen
gaat vragen. Leg hen uit wat je gaat doen, wat je van hen verwacht, hoe ze hun mening kunnen
verwoorden en wat je met deze input zal doen. Hou je als leerkracht ook aan deze afspraken. Als
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leerlingen merken dat een leerkracht een verborgen agenda zou hebben, is dit nefast voor het
feedbackproces in de toekomst.
10. Zorg voor de veiligheid van leerlingen en leerkrachten
Leerkrachten en leerlingen moeten elkaar respecteren als co-autoriteiten op het gebied van leren
en lesgeven. Er moet een klimaat gecreëerd worden waarin zowel leerlingen als leerkrachten
bereid zijn om het achterste van hun tong te laten zien, zonder angst om daar nadien over
aangesproken te worden. De input van de feedback wordt daarom best geanonimiseerd.
11. Zorg voor een gepaste plek en moment om het feedbackmoment te organiseren
Het vragen van feedback heeft enkel zin als het klasklimaat voldoende open en positief is (zodat
leerlingen elkaar en de leerkracht vertrouwen) en als dit gebeurt op een plek waarbij beide partijen
zich op hun gemak voelen en niet gestoord worden. Neem als leerkracht ook de tijd om het
feedbackproces te laten lopen. Leerlingen beperken in tijd om hun mening te uiten, leidt vaak tot
onvolledige of foutieve input.
12. Zorg voor een flexibel proces
Hou je als leerkracht niet te star vast aan het proces zoals jij het voorbereid hebt. Speel in op de
input en wensen van je leerlingen. Durf af te wijken van het voorziene pad. Op deze manier zullen
de leerlingen zich ook gerespecteerd voelen als volwaardige gesprekspartner.
De twaalf bovenstaande principes en (voor)waarden zijn volgens Kane en Maw (2005) nodig om
succesvolle feedback van leerlingen over het lesverloop mogelijk te maken.
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Deel 4: Synthese
4.1 Theoretische kadering van de methodieken
Bovenstaande literatuurstudie vormt de basis van het ontwerp, de uitwerking en de verfijning van
de methodieken. In deze synthese wordt samengevat welke theoretische en wetenschappelijke
inzichten zullen dienen bij de ontwikkeling en optimalisering van de methodieken.
De zaken die meegenomen worden in het vervolg van het rapport zijn:
•

de graad van participatie,

•

de openheid en transparantie,

•

de veiligheid,

•

het moment van feedbackafname,

•

het karakter van de feedback,

•

het Johari-venster,

•

het feedbackmodel van Hattie en Timperley.

De verschillende methodieken zullen in het vervolg van het rapport gekoppeld worden aan deze
elementen. Deze elementen vormen bijgevolg een toetsingskader dat bij elke methodiek wordt
bekeken. In elke methodiek zal bijgevolg rekening gehouden worden met de aanbevelingen uit de
literatuur en voorgaand onderzoek.
4.2 Indeling van de methodieken
Om leerkrachten snel de belangrijkste kenmerken van elke feedbackmethodiek duidelijk te maken,
is er een overzicht gemaakt met een aantal kernwoorden (indelingscriteria) die elke specifieke
methodiek omschrijven. Deze indeling is gebaseerd op de werkmap in verband met feedback voor
leerkrachten secundair onderwijs van de Vlaamse Scholierenkoepel (2011). De verschillende
kenmerken waarop de methodieken ingedeeld zullen worden, worden hieronder toegelicht.
Verwachtingen of feedback
Verwachtingen worden bevraagd aan de leerlingen voordat de les(sen) start(en). Dit kan
bijvoorbeeld aan de start van het schooljaar of een trimester. Feedback wordt daarentegen
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bevraagd na een bepaalde periode. Binnen deze periode leren de leerlingen de leerkracht kennen.
Het is ook mogelijk om na één bepaalde les feedback te vragen over die specifieke les.
Algemeen of gericht
Het vragen van algemene feedback zorgt ervoor dat de leerkracht elementen te weten komt
waaraan de leerlingen zelf veel belang hechten. Wanneer er gevraagd wordt naar gerichte
feedback, kan de leerkracht details bevragen over één specifiek aspect van het leraarschap.
Serieus of speels
Feedback kan in een serieuze context afgenomen worden, waarbij de leerkracht laat merken dat
men ‘het meent’. Bij een speelse aanpak wordt het feedback geven als minder ‘zwaar’ aanzien,
wat ervoor kan zorgen dat de leerlingen voor nuttige feedback zorgen zonder het zelf te beseffen.
Anoniem of interactief
Anonimiteit draagt bij aan de veiligheid die leerlingen kunnen voelen tijdens het geven van
feedback, wat leerlingen kan helpen bij het durven delen van de eigen mening. Wanneer de
leerlingen op een interactieve manier feedback geven, is deze feedback niet langer anoniem maar
kan er wel interactie ontstaan tussen de leerkracht en de leerling(en).
Individueel of in groep
Individuele feedback zorgt ervoor dat de leerkracht de mening van elke leerling te weten komt. Bij
feedback in groep worden de leerlingen ingedeeld in groepen waarin ze vervolgens overleggen
over de feedback die aan de leerkracht wordt gegeven.
Bovenstaande elementen vormen dus het uitgangspunt voor de theoretische onderbouwing, de
verdere ontwikkeling en de indeling van de methodieken.
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Methodologie
Het doel van dit werk is het bekomen van een reeks methodieken die elke leerkracht in staat stelt
feedback te verzamelen van leerlingen. De verschillende stappen die in elke fase genomen zijn om
dit doel te bereiken, worden hieronder toegelicht. Eerst wordt het onderzoeksdesign besproken.
Vervolgens komen de verschillende stappen die doorlopen werden aan bod en wordt elke fase
afzonderlijk besproken.
Onderzoeksdesign
Om de onderzoeksdoelen van deze studie te bereiken, werd er in de eerste fase van het onderzoek
gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. Dit is de meest gepaste onderzoeksmethode,
aangezien op die manier een diepgaand inzicht verkregen kan worden in de interpretatie van
respondenten met betrekking tot bepaalde thema’s (Evers, 2015; Ritchie, Lewis, Nicholls, &
Ormston, 2013). Aangezien het in deze fase belangrijk is om diepgaande info te verkrijgen en te
kunnen doorvragen, werd er een diepte-interview gehanteerd als methode. Bij een diepte-interview
bestaat eveneens de mogelijkheid om af te wijken van de interviewleidraad, waardoor eigen
accenten en topics besproken konden worden.
In de volgende fase van het onderzoek werd er door middel van het softwareprogramma Qualtrics,
aangeboden via de Universiteit Antwerpen, een online vragenlijst opgesteld. Een survey is de
meest aangewezen methode, omdat er op deze manier een groot aantal respondenten bevraagd kan
worden (Brinkman, 2000). Door gebruik te maken van een online bevraging kunnen respondenten
snel en efficiënt bereikt worden. Daarenboven worden de resultaten anoniem verwerkt, wat kan
zorgen voor een hogere graad van respons. Bovendien stellen Wester, Reckstorf en Scheepers
(2006) dat de kans op sociaal wenselijke antwoorden op deze manier verkleind wordt.
Verloop in fases
De verschillende fases die doorlopen werden tijdens dit project zijn:
FASE 1: Voorbereiding
FASE 2: Interview: Pre-test methodieken door leerkrachten
FASE 3: Herwerking: Pre-test methodieken
FASE 4: Vragenlijst: Methodieken beoordeeld door leerkrachten
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FASE 5: Herwerking: Finaliseren methodieken
Deze fases worden in wat volgt elk afzonderlijk besproken.
FASE 1: Voorbereiding
In de eerste fase werden methodieken ontworpen waarbij de literatuurstudie als basis diende
(bijlage 9 bevat de ontworpen methodieken). De structuur van de ontworpen methodieken is
gebaseerd op de structuur van de reeds bestaande methodieken van VSK. Belangrijk is dat alle
methodieken gebaseerd werden op bevindingen uit voorgaand wetenschappelijk onderzoek. Het
ontwerpproces verliep op verschillende wijzen. Zo ontstonden sommige methodieken vanuit een
creatief idee, dat vervolgens herwerkt en verfijnd werd op basis van theorie uit de literatuur. Een
voorbeeld hiervan is de feedbacksandwich die ontstond uit een creatief idee, maar vervolgens zo
opgebouwd werd dat het feedbackmodel van Hattie & Timperley (2007) hierin verwerkt is. De
methodieken die tot deze categorie behoren zijn: de feedbackwolk, de collage van de leerkracht,
de feedbacksandwich en het wonderwoord. Andere methodieken vloeiden in eerste instantie voort
uit de theorie en werden vervolgens herwerkt tot een creatieve en praktisch haalbare methodiek.
De overige methodieken maken deel uit van deze werkwijze, namelijk het klaskader, het
groeidocument en de feedbackladder. Voor het klaskader werd er bijvoorbeeld inspiratie gehaald
uit de reeds bestaande methodieken van VSK, maar door een aantal aanpassingen door te voeren,
werd eveneens het feedbackmodel van Hattie & Timperley (2007) geïmplementeerd.
FASE 2: Interview: Pre-test methodieken door leerkrachten
In de tweede fase testte een kleine groep respondenten de ontworpen methodieken uit in de eigen
klas. 13 leerkrachten uit verschillende scholen namen deel aan deze fase. Van deze leerkrachten
geven 7 respondenten les in de eerste graad, 2 in de tweede graad en 4 in de derde graad.
De respondenten ontvingen allemaal één of meerdere methodieken. De projectgroep besliste op
basis van de graad en/of richting waarin de leerkracht lesgeeft, welke respondent welke methodiek
toegewezen kreeg en zou uittesten. Deze keuze werd gebaseerd op de doelgroep die de
projectgroep voor ogen had voor elke methodiek. Op die manier werd er verzekerd dat de
respondent relevante kennis en ervaring had om de methodiek te beoordelen.
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Vervolgens werden de respondenten die deelnamen aan deze fase geïnterviewd. Er werd gebruik
gemaakt van een semigestructureerd interview (zie bijlage 1). Het doel van dit interview was het
verkrijgen van informatie die de basis vormde voor de herwerking en verbetering van de
methodieken. Er werd voornamelijk gepeild naar de ervaringen van de leerkracht tijdens het
uittesten van de methodiek. Zowel de zaken die goed verliepen, als deze die minder goed verliepen,
werden bevraagd. Ook ideeën van de leerkracht met betrekking tot verbeteringen van de methodiek
kwamen aan bod tijdens het interview.
FASE 3: Herwerking: Pre-test methodieken
In de derde fase werden, aan de hand van de informatie verkregen uit de interviews, de
methodieken herwerkt. In deze fase werden de methodieken ook een eerste keer beoordeeld door
de opdrachtgever en werd diens feedback eveneens verwerkt. Een beschrijving van de
herwerkingen die uitgevoerd werden in deze fase is terug te vinden in het resultatenluik.
FASE 4: Vragenlijst: Methodieken beoordeeld door leerkrachten
Initieel plan voor de uitbraak van het coronavirus (COVID-19)
Het doel van de vierde fase van het onderzoek is om informatie te verzamelen van een groot aantal
respondenten. Om deze reden werd geopteerd om een vragenlijst te laten invullen door
leerkrachten die aan de slag zijn gegaan met de ontworpen methodieken. Het opzet van deze fase
was om een respondenten te verzamelen die de methodieken in de eigen klas zouden uittesten en
vervolgens online een vragenlijst zouden invullen met betrekking tot hun bevindingen (zie bijlage
2). De methodieken zouden eveneens beoordeeld worden door een leerlingen, waarvan we de
toestemming van de ouders verkregen. De leerlingen zouden, onder leiding van hun leerkracht,
een methodiek uittesten en nadien ook een online vragenlijst invullen die peilt naar hun
bevindingen (zie bijlage 3).
Voor de uitbraak van het coronavirus startten we reeds met het verzamelen en contacteren van de
respondenten. Deze respondenten werden verzameld door oproepen te lanceren via
Teach4Belgium en sociale media. In totaal gaven 110 leerkrachten aan deel te willen nemen aan
het onderzoek en de methodieken te willen uittesten in de eigen klas. Ook ontvingen we van 95
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leerlingen de schriftelijke toestemming van de ouders om te participeren aan deze studie (zie
bijlage 4).
Aangepast plan na uitbraak coronavirus
Omwille van de uitbraak van het coronavirus en de sluiting van de scholen was het echter niet
meer mogelijk om het initieel plan uit te voeren. Aangezien de methodieken niet meer in de
praktijk uitgetest konden worden, dienden we over te schakelen op een alternatieve aanpak.
Als projectgroep stelden we, omwille van de maatregelen die de overheid oplegde, drie alternatieve
werkplannen op. Per optie werden de voor- en nadelen verzameld, om deze vervolgens aan de
procesbegeleider en de externe opdrachtgever voor te leggen. Hieronder worden de alternatieve
werkplannen weergegeven:
Optie 1: Fase 4 van het project gaat van start na de paasvakantie. De werkwijze blijft dus
behouden, maar verschuift in de tijd.
•

Voordelen: We behouden de mogelijkheid om de methodieken in de praktijk te laten testen
en kunnen op die manier rijke en waardevolle data verzamelen.

•

Nadelen: Aangezien er geen zekerheid bestaat omtrent de datum van de heropening van de
scholen is dit een risicovolle optie. Bovendien kan deze optie ervoor zorgen dat er (te)
weinig tijd is om de resultaten diepgaand te analyseren en een kwaliteitsvolle herwerking
van de methodieken af te werken voor de vooropgestelde deadline van 20 mei 2020.

Optie 2: Fase 4 wordt niet meer georganiseerd.
•

Voordelen: We kunnen als projectgroep starten met de verwerking van de resultaten en het
afwerken van het project. Binnen deze optie is de kans klein dat er tijdsnood zal optreden.

•

Nadelen: Er wordt (te) weinig data verzameld. De herwerking van de methodieken is enkel
gebaseerd op de 13 semigestructureerde interviews die afgenomen werden in fase 2 en zal
dus (te) beperkt zijn.
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Optie 3: De methodieken worden niet in de praktijk uitgetest, maar de respondenten beoordelen
de methodieken op basis van hun leservaring.
•

Voordelen: Er wordt voldoende data verzameld van leerkrachten. We ontvangen alsnog
feedback van leerkrachten, waarmee we aan de slag kunnen gaan bij de herwerking van de
methodieken.

•

Nadelen: Er wordt geen data verzameld van leerlingen en de methodieken worden niet in
de praktijk uitgetest.

Op basis van bovenstaande evaluatie werd in samenspraak met zowel de procesbegeleider als de
externe opdrachtgever besloten om optie 3 te weerhouden als beste alternatief.
We startten opnieuw met het verzamelen van respondenten door middel van een oproep op sociale
media. De respondenten die zich inschreven om deel te nemen aan het onderzoek ontvingen
vervolgens een e-mail met twee methodieken. De projectgroep wees de gepaste methodiek(en) toe
op basis van verschillende kenmerken, zoals de graad/onderwijsvorm waarin de leerkracht lesgaf
en de jaren ervaring van de respondent binnen een bepaalde doelgroep.
Nadat de respondenten de methodieken hadden doorgenomen, gaven ze hun bevindingen door via
een online vragenlijst (zie bijlage 5). Bij het opstellen van de vragenlijst werd er inspiratie gehaald
uit bestaande vragenlijsten, maar daarnaast vormde het bestaande feedbackformulier van VSK (dat
gebruikt werd bij het bevragen van de methodieken uit de huidige feedbackmap) eveneens de basis
van de vragenlijst.
De structuur van de vragenlijst werd geconstrueerd volgens de opbouw van de handleiding van de
methodiek, waarbij er op elk onderdeel specifiek werd toegespitst, namelijk aanpak, verloop, tips
& tricks, checklist. Deze opbouw werd tevens gebruikt bij de methodieken uit de feedbackmap
van VSK. De begrippen, zoals ‘goed’ en ‘duidelijk’ werden overgenomen van het huidige
feedbackformulier van VSK. Om eveneens werkpunten en/of verbeterpunten te bevragen, werd er
gekozen voor ‘te uitgebreid’ of ‘te beperkt’, in plaats van ‘overbodig’. Bovendien kregen de
respondenten de optie om zelf een antwoord toe te voegen. Vervolgens werden de inschatting van
de tijd die leerkrachten verwachten dat de methodiek in beslag gaat nemen en het niveau van
feedback bevraagd. Tot slot werd er getracht informatie in te winnen over het gebruik van de
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methodiek, zoals het bijleren over feedback, de waarde van de feedback, mogelijke verbeteringen
door de feedback en het gebruik en aanraden van de feedback te bevragen.
De vragenlijst bestaat zowel uit open als gesloten vragen. Voor de gesloten vragen werd gebruik
gemaakt van een 5-punts Likertschaal met volgende schaalpunten: helemaal oneens (score 1) –
eerder oneens (score 2) – noch oneens noch eens (score 3) – eerder eens (score 4) – helemaal eens
(score 5).
Alvorens de vragenlijst verspreid werd bij alle respondenten, werd een testfase uitgevoerd om na
te gaan of de gewenste informatie verkregen werd via de online vragenlijst. In deze testfase vulden
22 respondenten de vragenlijst in. Aan de hand van de gegeven antwoorden werd de vragenlijst
geëvalueerd en aangepast waar nodig. Enkele vragen werden geherformuleerd wanneer bleek dat
deze onduidelijk waren voor de respondenten. Er werden eveneens enkele extra open vragen
toegevoegd om respondenten de mogelijkheid te bieden om bij bepaalde gesloten vragen extra
toelichting te geven.
In totaal namen 95 respondenten deel aan deze fase van het onderzoek. Er werden 90 online
vragenlijsten volledig ingevuld. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal respondenten dat een
bepaalde methodiek beoordeelde in fase 4 van dit onderzoek.
Tabel 1
Overzicht respondenten fase 4

Methodiek

Aantal respondenten (n)

Feedbackwolk

14

Klaskader

13

Collage van de leerkracht

17

Feedbacksandwich

12

Wonderwoord

11

Groeidocument

13

Feedbackladder

10

Daarnaast werd er gepeild naar de ervaring van de leerkrachten en hieruit blijkt dat de helft van de
respondenten meer dan 10 jaar ervaring heeft. Binnen elke categorie namen respondenten deel aan
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het onderzoek, waardoor de methodieken aan de hand van verschillende inzichten en ervaringen
geëvalueerd werden. Deze resultaten worden weergegeven in Tabel 2.
Tabel 2
Ervaring van leerkrachten fase 4

Ervaring

Aantal respondenten (n)

Percentage

Minder dan 2 jaar ervaring

18

20%

2 tot 5 jaar ervaring

12

13,33%

5 tot 10 jaar ervaring

15

16,67%

10 tot 15 jaar ervaring

21

23,33%

Meer dan 15 jaar ervaring

24

26,67%

FASE 5: Herwerking: Finaliseren methodieken
De resultaten verkregen via de vragenlijsten werden geanalyseerd en gebruikt als basis voor de
finale herwerking van de methodieken. De gesloten vragen werden statistisch geanalyseerd in R.
De open vragen werden gecodeerd met NVivo 12. Er werd een deductieve codeboom opgesteld
met als parent nodes de verschillende onderdelen van de methodiek (handleiding, checklist,
verloop, aanpak, tips & tricks). Onder deze parent nodes werden steeds drie child nodes opgesteld,
namelijk ‘sterke punten’, ‘zwakke punten’ en ‘suggesties’. De codeboom is terug te vinden in
Bijlage 6. In het resultatenluik wordt beschreven welke aanpassingen werden gemaakt aan de
methodieken op basis van de resultaten verkregen in deze fase.
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Resultaten
Binnen dit project hebben we, in overleg met de externe partner, volgende doelen vooropgesteld:
het uitvoeren van een literatuurstudie die de basis vormt voor de nieuwe feedbackmap en het
ontwikkelen van een diverse reeks methodieken die een leraar in het secundair onderwijs
zelfstandig eigen kan maken. De bevindingen van de literatuurstudie zijn het startpunt van de
eerste versie van de methodieken en is ook meegenomen doorheen de verschillende herwerkingen.
De resultaten uit de verschillende fases worden gerapporteerd in chronologische volgorde. We
geven weer tot welke resultaten we na het doorlopen van elke fase zijn gekomen.
FASE 1: Voorbereiding
Theoretische kadering van de methodieken
De aanbevelingen uit de literatuur en voorgaand onderzoek (beschreven in de literatuurstudie)
vormden de basis van de ontwikkeling van de methodieken. De aspecten van feedback die mee
werden genomen bij het ontwerpen en optimaliseren van de methodieken zijn de graad van
participatie, de openheid en transparantie, de veiligheid, het moment van feedbackafname, het
karakter van de feedback, het Johari-venster en het feedbackmodel van Hattie en Timperley
(2007). Binnen elke methodiek werd rekening gehouden met deze verschillende aspecten, om zo
tot theoretisch onderbouwde methodieken te komen. In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
kan per methodiek de concrete koppeling aan de wetenschappelijke literatuur geraadpleegd
worden.
Indeling van de methodieken
De ontworpen methodieken werden ingedeeld op basis van de belangrijkste kenmerken van de
methodiek. Deze indelingscriteria zijn toegelicht in de literatuurstudie. De indeling van de
methodieken wordt weergegeven in Tabel 3. Deze indeling werd eveneens bevraagd bij de
respondenten in de tweede en vierde fase van het onderzoek.
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Tabel 3

x

Algemeen

x

Gericht

x

Serieus

x

Speels

5. Wonderwoord

sandwich

4. Feedback-

leerkracht

x

7. Feedbackladder

Feedback

x

6. Groeidocument

Verwachtingen

3. Collage van de

2. Klaskader

1. Feedbackwolk

Theoretische indeling per methodiek

x

x

(x)
x

x

x

x

x

x
x

(x)

(x)

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

Anoniem

(x)

x

(x)

Interactief

(x)

(x)

x

Individueel

x

x

x

x

x

x

x

(x)

(x)

x

(x)

x

x

In groep

FASE 2: Interview: Pre-test methodieken door leerkrachten
FASE 3: Herwerking: Pre-test methodieken
We behandelen de resultaten uit fase 2 en 3 samen, omdat de herwerkingen die zijn doorgevoerd
(fase 3) zijn verkregen op basis van de informatie uit het interview (fase 2). In de tweede fase werd
een pre-test van onze methodieken uitgevoerd. De bevindingen van de respondenten werden door
middel van een semigestructureerd interview bevraagd. Op basis van deze input werden de
feedbackmethodieken aangepast.
Uit de interviews bleek dat er geen grote inhoudelijke veranderingen moesten doorgevoerd
worden, maar de respondenten gaven wel enkele tips mee ter verbetering van de methodieken. Ten
eerste werd bij alle methodieken de geschikte doelgroep en een tijdsinschatting toegevoegd.
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Verschillende respondenten haalden eveneens aan dat sommige woorden te moeilijk of te abstract
waren en de leerlingen hierdoor de methodiek niet zouden begrijpen. Zo is, bijvoorbeeld, in de
methodiek ‘Collage van de leerkracht’ de term ‘mijn ideale leerkracht’ na de feedback uit de
interviews veranderd in ‘mijn droomleerkracht’ om zo de leerlingen te helpen zich hier iets bij
voor te kunnen stellen. Ook werd de woordkeuze van elke methodiek herbekeken en indien nodig
aangepast, zodat dit geen drempel meer kon vormen om de methodiek te gebruiken.
De nood aan extra ondersteuning en sturing voor de leerlingen kwam ook naar voren. Door het
toevoegen van voorbeelden die aangereikt kunnen worden door de leerkracht werd getracht hierop
in te spelen. Tenslotte werd er ook ingezet op het verduidelijken van de informatie in de
handleiding. Er werden bijvoorbeeld extra tips of alternatieven toegevoegd omtrent het uitvoeren
van de methodiek en het bespreken van de resultaten.
FASE 4: Vragenlijst: Methodieken beoordeeld door leerkrachten
FASE 5: Herwerking: Finaliseren methodieken
Ook fase 4 en 5 worden gezamenlijk behandeld. De herwerking van de methodieken in fase 5 komt
immers rechtstreeks voort uit de data van de ingevulde vragenlijsten van fase 4. Zoals reeds
aangehaald in de methodologie werden de gegevens uit de vragenlijsten op twee manieren
geanalyseerd. Enerzijds werden de gesloten vragen statistisch verwerkt in het programma RStudio.
Anderzijds werden de open vragen deductief gecodeerd in het programma NVivo 12. Alvorens de
analyses te starten, werden de respondenten die de vragenlijst slechts gedeeltelijk hadden ingevuld,
verwijderd. Het totale aantal beoordelingen per methodiek wordt weergegeven in Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden..
Tabel 4

Methodiek 2

Methodiek 3

Methodiek 4

Methodiek 5

Methodiek 6

Methodiek 7

aantal respondenten (n)

Methodiek 1

Aantal volledige beoordelingen per methodiek

14

13

17

12

11

13

10
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Kwantitatieve resultaten via analyse in RStudio
In wat volgt, worden de belangrijkste en meest opvallende resultaten uit de analyses in RStudio
weergeven. De volledige rapportage is terug te vinden in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..
Ten eerste beoordeelden de respondenten de methodiek die ze bekeken hadden op een aantal
waarden: inspirerend, interessant, nuttig, waardevol en duidelijk. De gemiddelde scores voor de
beoordeling per methodiek worden weergegeven in Tabel 5.
Tabel 5

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Methodiek 7
n=10

Methodiek 6
n=13

Methodiek 5
n=11

Methodiek 4
n=12

n=17

Methodiek 3

Methodiek 2
n=13

Methodiek 1
n=14

Gemiddelde beoordelingsscore op een 5-punts Likertschaal

M

SD

inspirerend

4,57 0,65 4,46 0,66 4,41 1,06 4,42 1,00 4,00 1,05 4,62 0,51 4,60 0,70

interessant

4,71 0,47 4,69 0,48 4,53 0,80 4,67 0,65 4,50 0,71 4,54 0,88 4,70 0,67

nuttig

4,78 0,46 4,54 0,52 4,35 1,00 4,67 0,49 4,50 0,71 4,85 0,38 4,10 1,10

waardevol

4,64 0,50 4,38 0,65 4,47 0,87 4,67 0,65 4,30 0,67 4,69 0,63 4,60 0,70

duidelijk

4,75 0,45 4,85 0,38 4,65 0,61 4,50 0,67 4,80 0,42 4,38 0,77 4,56 0,53

Alle items vertonen hoge gemiddelde scores en scoren tussen ‘eerder eens’ en ‘helemaal eens’.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat elke methodiek als inspirerend, interessant, nuttig,
waardevol en duidelijk aangevoeld werd door de respondenten.
Vervolgens werd er gepeild naar de meningen van de respondenten over de handleiding in zijn
geheel. Zaken zoals structuur, compleetheid, duidelijkheid en werkbaarheid werden afgetoetst bij
hen. De respondenten kregen opnieuw dezelfde 5-punts Likertschaal om hun oordeel aan te duiden.
De resultaten worden weergegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..
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Tabel 6

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Methodiek 7
n=10

Methodiek 6
n=13

Methodiek 5
n=11

Methodiek 4
n=12

Methodiek 3
n=17

Methodiek 2
n=13

Methodiek 1
n=14

Gemiddelde beoordelingsscore voor de handleiding op een 5-punts Likertschaal

M

SD

duidelijke structuur

4,79 0,58 4,85 0,38 4,76 0,75 4,75 0,62 5,00 1,00 4,69 0,48 4,80 0,42

volledig

4,79 0,43 4,92 0,28 4,59 0,87 4,50 1,00 4,90 0,32 4,77 0,44 4,60 0,70

duidelijk

4,38 0,87 4,85 0,38 4,29 1,05 4,42 1,00 4,91 0,30 4,25 1,14 3,50 1,18

werkbaarheid

4,79 0,43 5,00

0

4,82 0,53 4,67 0,65 4,73 0,47 4,25 1,22 4,10 0,88

Uit Tabel 6 blijkt dat bij elke methodiek op de vier items hoge gemiddelden worden gerapporteerd.
Hierdoor kan gesteld worden dat de structuur, de volledigheid, de duidelijkheid en de
werkbaarheid van de methodieken positief bevonden worden.
Ook werd aan de respondenten gevraagd om elk onderdeel van de handleiding (aanpak, verloop,
tips & tricks, checklist) afzonderlijk te beoordelen. Bij de analyse van deze resultaten werd er
gebruik gemaakt van een frequentietabel. De respondenten konden kiezen uit ‘goed’, ‘duidelijk’,
‘te beperkt’ ‘te uitgebreid’ en bovendien werd ruimte voorzien voor een niet-vooropgesteld
antwoord. Ook konden de respondenten meer dan één optie aanduiden. Zo werden voornamelijk
‘goed’ en ‘duidelijk’ samen aangeduid. De keuzes ‘duidelijk’ en ‘goed’ werden beschouwd als
beoordelingen waarbij er geen veranderingen voor gemaakt moesten worden. De keuzes ‘te
beperkt’ en ‘te uitgebreid’ werden geklasseerd onder beoordelingen waarbij ook naar de
opmerkingen gekeken moest worden om na te gaan wat de respondenten aanhaalden als
verbeterpunten. Dit werd ook toegepast op de open, eigen antwoorden. Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden. geeft het percentage weer van de respondenten die aangaven dat er nog
veranderingen aangewezen waren op het onderdeel. Deze tabel geeft dus het percentage weer van
de antwoorden ‘te beperkt’ en ‘te uitgebreid’ ten opzichte van het totaal aantal antwoorden.
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Tabel 7

Methodiek 1
n=14

Methodiek 2
n=13

Methodiek 3
n=17

Methodiek 4
n=12

Methodiek 5
n=11

Methodiek 6
n=13

Methodiek 7
n=10

Percentage respondenten die aangaven dat er nog wijzigingen aangewezen zijn (te beperkt, te uitgebreid)

Aanpak

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

Verloop

0%

7,69%

5,88%

8,33%

0%

7,69%

20%

Tips &
Tricks

14,29%

0%

17,65%

8,33%

0%

7,69%

20%

Checklist

7,14%

7,69%

7,69%

0%

0%

7,69%

0%

Uit deze resultaten kan afgeleid worden dat het overgrote deel van de respondenten de
verschillende onderdelen ‘duidelijk’, ‘goed’ of zowel ‘duidelijk’ als ‘goed’ vonden. De relatief
hoge score (> 15%) met betrekking tot de ‘tips en tricks’ van methodiek 3 en het ‘verloop’ en de
‘tips & tricks’ van methodiek 7 worden meegenomen in de herwerking van de methodieken.
Als laatste werden zaken zoals het bijleren over feedback, de waarde van de feedback, mogelijke
verbeteringen door de feedback en het gebruik en aanraden van de feedback bevraagd om een
algemeen beeld te krijgen over hoe de methodieken ontvangen werden. Onderstaande tabel geeft
de gemiddelde scores per methodiek weer, opnieuw bevraagd via dezelfde 5-punts Likertschaal
(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
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Tabel 8

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

Methodiek 7
n=10

Methodiek 6
n=13

Methodiek 5
n=11

Methodiek 4
n=12

Methodiek 3
n=17

Methodiek 2
n=13

Methodiek 1
n=14

Gemiddelde beoordelingsscore (5-punts Likertschaal) in verband met het gebruik per methodiek

M

SD

Ik verwacht dat mijn
leerlingen iets gaan
3,43 1,09 3,62 1,12 3,63 1,5 4,33 0,65 4,18 0,87 3,92 0,86 4,80 0,42
bijleren over feedback.
Ik verwacht dat ik
waardevolle feedback
krijg van mijn
leerlingen.

4,29 0,47 4,23 0,73 4,29 0,59 4,67 0,49 4,27 0,79 4,23 0,83 4,40 0,70

Ik verwacht dat ik mijn
lessen kan verbeteren
4,43 0,65 4,54 0,52 4,18 0,88 4,67 0,49 4,45 0,52 4,69 0,48 4,30 0,67
aan de hand van de
feedback.
Ik zou deze methodiek
gebruiken in mijn les.

4,43 0,76 4,69 0,63 4,47 1,01 4,92 0,29 4,20 0,92 4,00 1,41 3,40 1,58

Ik zou deze methodiek
4,14 0,77 4,62 0,65 4,25 1,06 4,67 0,49 4,30 0,67 4,54 0,88 4,10 1,20
aanraden aan collega's.

Bijna alle gemiddelden scoren tussen ‘eerder eens’ en ‘helemaal eens’. De relatief lage score op
de eerste stelling werd door één respondent gekoppeld aan het feit dat deze methodieken geen
theorielessen vormen rond feedback. Ook deze bevindingen worden meegenomen in de finale
herwerking van de methodieken.
Concrete aanpassingen binnen fase 5
Op basis van de bevindingen uit de online vragenlijsten, werden de methodieken opnieuw herwerkt
en geoptimaliseerd. Er werden zowel aanpassingen op basis van de statistische analyses alsook op
basis van de bevindingen uit de analyses in NVivo 12 doorgevoerd.
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Een suggestie die de meerderheid van de respondenten overheen alle methodieken aangaf betreft
de “checklist” van de methodiek. Verschillende respondenten gaven aan dat deze checklist cruciale
informatie bevat omtrent de methodiek. Op deze manier kunnen leerkrachten op een korte maar
heldere manier bekijken of de methodiek aansluit bij de eigen klasgroep. Daarom werd er besloten
om deze checklist bij elke methodiek vooraan in de handleiding te plaatsen. De finale versies van
de herwerkte methodieken zijn, zoals eerder vermeld, terug te vinden in
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.
Methodiek 1: De feedbackwolk
In het algemeen werd deze methodiek goed onthaald door de respondenten. Zo stelde een
respondent dat je “veel komt te weten en het is in de leefwereld van de leerlingen, met hun gsm is
alles cool” (leerkracht, vrouw, BSO, TSO, ASO). Ook werd de anonimiteit van de methodiek door
meerdere respondenten zeer positief onthaald, omdat ze aanvoelen dat leerlingen hierdoor meer
durven te delen met hen. Het stappenplan en de handleiding werden ook beoordeeld als duidelijk
en werkbaar. Verder gaf de meerderheid van de respondenten de suggestie om bij de checklist de
verschillende onderwijsvormen toe te voegen aan de doelgroep. Een tweede aanpassing die
doorgevoerd werd, betreft het onderdeel “aanpak” van de handleiding. Zo raadden verschillende
respondenten aan om in fase 1 de optie toe te voegen om ook gesloten vragen te kunnen stellen
door middel van vooropgestelde antwoordmogelijkheden. Dit zou vooral ondersteuning kunnen
bieden bij (taal)zwakke leerlingen.
Methodiek 2: Het klaskader
De respondenten beschreven deze methodiek als ‘eenvoudig, ‘speels’ en ‘duidelijk’ en gaven aan
dat ze hiermee onmiddellijk zouden kunnen starten. Bij de beoordeling van deze methodiek gaven
de meeste respondenten ideeën om het onderdeel “verloop” van de handleiding te optimaliseren.
Er werd een optie toegevoegd om de post-its in verschillende dozen te verzamelen in de klas, in
plaats van ze op te hangen. Op deze manier kan de anonimiteit van de leerlingen beter gewaarborgd
worden. Enkele respondenten gaven aan dat, om volledige anonimiteit te bereiken, leerlingen de
post-its ook online zouden kunnen invullen. Deze optie werd eveneens toegevoegd om de
anonimiteit van de leerlingen te kunnen garanderen. De derde aanpassing die doorgevoerd werd
binnen het verloop van de handleiding heeft te maken met de oranje post-it. Verschillende
respondenten gaven, vanuit hun eigen ervaring als leerkracht, aan dat de opdracht verbonden aan
deze post-it niet zo vanzelfsprekend is voor leerlingen. Daarom werd als minimumverwachting
gesteld dat elke leerling zeker de rode en groene post-it moet invullen, maar wordt het sterk
aangeraden om alsnog de oranje post-it te concretiseren. Om de leerlingen hierbij te helpen, kan
de leerkracht verwijzen naar een voorbeeld. Bij het onderdeel “tips & tricks” gaven meerdere

INTERDISCIPLINAIR PROJECT: FEEDBACKMAP 2.0

51

respondenten aan dat de methodiek niet geschikt is bij klassen waarbij er problemen zijn omdat er
dan een vrees is dat leerlingen enkel negatieve punten gaan geven zonder mee te willen nadenken
over oplossingen. Daarom wordt er gesuggereerd om deze methodiek niet uit te testen in een klas
waar een negatieve klassfeer hangt. Tot slot werd op basis van de analyses in R besloten om de
tijdsduur te verlengen, aangezien de respondenten vanuit hun leservaring aangaven dat deze
methodiek meer tijd in beslag zou nemen dan initieel werd aangegeven in de handleiding.
Methodiek 3: De collage van de leerkracht
Deze methodiek werd positief onthaald door de respondenten en wordt aangevoeld als een
creatieve, inspirerende en originele manier van feedback inwinnen. Er werd echter wel gevraagd
naar een houvast voor de digitale optie van deze methodiek. Om deze reden werd in het onderdeel
“verloop” van de handleiding een andere, eenvoudigere app toegevoegd waarmee men als
leerkracht feedback kan vragen. Ook werd een kort stappenplan toegevoegd waarin de werking
van de app uitgelegd werd. Vervolgens werden er enkele aanpassingen uitgevoerd met betrekking
tot de “checklist” van deze methodiek. Zo gaven verschillende respondenten aan dat er geen
realistische tijdsinschatting vooropgesteld werd, wat vervolgens aangepast werd. Daarnaast werd
er gesuggereerd om de resultaten de volgende les te bespreken, zodat de leerkracht de collages
eerst kan bekijken. Als laatste gaven verschillende respondenten suggesties omtrent de “tips &
tricks” in de handleiding. Wanneer de leerkracht kiest om de leerlingen in duo’s te laten werken,
werd er voorgesteld om een meer introverte leerling samen een collage te laten maken met een
meer extraverte leerling, zodat de extraverte leerling de andere leerlingen kan ondersteunen bij het
uiten van de eigen mening. Tevens werd er in de nabespreking aangevuld dat de feedbackregels
die aan de leerlingen meegegeven worden ook voor de leerkracht van toepassing zijn.
Methodiek 4: De feedbacksandwich
De feedbacksandwich als methodiek werd door de respondenten beschreven als een zeer werkbare
en snel toepasbare methodiek binnen een klas. Een bemerking die vaker terugkeerde, hield in dat
de leerlingen ook de gewenste situatie zouden kunnen beschrijven. Dit werd in de methodiek
aangepast door in de ‘sla’ ruimte te geven voor het neerschrijven van de ideale, gewenste situatie
voor de leerling. Ook werd er gevraagd naar een concretisering van de “checklist” op vlak van de
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doelgroep. Deze werd aangepast, gebaseerd op de antwoorden op het onderdeel uit de vragenlijst
waar er gepeild werd naar de gepaste doelgroep. Ook gaf het merendeel van de respondenten aan
dat ze graag meer specifieke feedback zouden bevragen aan de hand van deze methodiek. Daarom
werd als tip toegevoegd om slechts op één aspect van het lesgeven feedback te vragen. Tenslotte
werd er op vraag van verschillende respondenten een tip toegevoegd om voor (taal)zwakke
leerlingen hulpkaartjes te ontwikkelen of een schrijfkader te voorzien, wat dan ook gemaakt en
toegevoegd is.
Methodiek 5: Het wonderwoord
Aan de hand van deze methodiek voelden sommige respondenten aan dat ook in hun klassituatie
het mogelijk was om feedback te vragen. Zo haalden enkele respondenten aan dat ze op school aan
het creëren van een feedbackcultuur willen werken en dat ze dit met taalzwakke leerlingen als een
uitdaging ervaren, maar dat deze methodiek hierbij ondersteuning zou kunnen bieden. Het
merendeel van de respondenten raadde aan om de doelgroep aan te passen naar de eerste en de
tweede graag omwille van de werkwijze en de graad van sturing binnen deze methodiek.
Bovendien werd binnen het “verloop” van de handleiding het idee van het “dubbel omcirkelen van
woorden” niet als duidelijk bevonden. Dit is verder uitgelegd in de handleiding om zo meer
verduidelijking te brengen.
Methodiek 6: Het groeidocument
Verschillende respondenten die deze methodiek beoordeelden, gaven aan dat dit een erg
waardevolle methodiek was om te gebruiken in combinatie met de feedbacktool van VSK. Zo
haalden verschillende leerkrachten aan dat het interessant is om de eigen evolutie als leerkracht op
deze manier op te volgen. Een respondent verwoordt het op de volgende manier:
De methodiek kan gebruikt worden voor alle leerkrachten op welk moment ze ook in hun
carrière staan: als beginner, om zicht te krijgen op het eigen handelen, na enkele jaren om
eventueel een reset te doen en na vele jaren om niet te vervallen in gewoonten en vast te
roesten. (leerkracht, vrouw, A-stroom)
Ook het in kaart brengen van de sterktes en groeipunten als leerkracht werd als positief aangehaald.
Wel raadden enkele respondenten aan om ook de mogelijkheid te bieden om het groeidocument te
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gebruiken in combinatie met andere methodieken om feedback te verzamelen, zodat de leerkracht
hier zelf een keuze in kan maken.
Methodiek 7: De feedbackladder
De feedbackladder wordt door de respondenten gezien als een interessante methodiek omdat deze
op een diepgaande manier kritische opmerkingen van leerlingen behandelt. Omdat het een
diepgaande en uitgebreide methodiek is, voelen de leerkrachten wel aan dat dit eerder passend is
in ‘sterke klassen’. Om deze reden gaven verschillende respondenten aan dat er bijkomende tips
gegeven konden worden op vlak van doelgroep: ervaring van leerlingen in het geven van feedback
en het vermogen om kritisch te denken werd op aanraden van de respondenten toegevoegd aan het
onderdeel “tips & tricks”. Ook de tijdsbesteding werd aangepast op basis van de resultaten uit de
vragenlijst. Het schrijfkader dat de leerlingen krijgen om het 4G-model te bespreken werd als
duidelijk en toegankelijk bevonden, net zoals de uitleg rond het model.
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Conclusie en discussie
Het voornaamste doel van dit project was het ontwikkelen van methodieken waarbij leerlingen
feedback geven aan hun leerkrachten. Dit kadert binnen het breder doel met betrekking tot het
verhogen

van

leerlingenparticipatie,

waar

VSK

ook

sterk

op

inzet.

Scholen

en

schoolgemeenschappen worden geacht om in te zetten op de participatie van hun leerlingen, gezien
deze vorm van participatie verschillende voordelen met zich meebrengt. Zo blijkt uit onderzoek
dat leerlingenparticipatie kan bijdragen tot de ontwikkeling, het welbevinden en de leermotivatie
van leerlingen (De Groof & Elchardus, 2003; Nieuwelink et al., 2016; Nthontho, 2017).
In dit rapport lag de focus op de ontwikkeling van de methodieken en op de wijze waarop
leerlingen kunnen deelnemen aan het feedbackproces, namelijk door het geven van feedback aan
hun leerkrachten. Deze vorm van participatie kan van belang zijn, aangezien leerlingen de
leerkrachten elke dag aan het werk zien en daardoor een bron van informatie zijn over het lesgeven
van hun leerkrachten.
Om de stem van leerlingen meer te laten horen in het feedbackproces, diende VSK een
projectaanvraag in met betrekking tot een herwerking en uitbreiding van hun feedbackmap uit
2011. De doelstellingen die voortvloeiden uit de projectaanvraag van VSK luidden als volgt:
1. Het uitvoeren van een literatuurstudie die de basis vormt voor de nieuwe
feedbackmethodieken.
Deze literatuurstudie geeft een antwoord op volgende vragen: Wat is feedback? Hoe ziet
effectieve feedback van leerling aan leerkracht eruit? Wat zijn de voordelen en de valkuilen
van deze vorm van feedback?
2. Het ontwikkelen van een diverse reeks methodieken die een leraar in het secundair
onderwijs zelfstandig eigen kan maken.
De methodieken:
•

stellen elke leraar in staat om in de klas feedback te verzamelen bij leerlingen
over het onderwijsproces.
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kunnen verder bouwen op de feedbacktool van VSK als kwalitatieve variant of
aanvulling.

•

zijn gebaseerd op (internationaal) onderzoek en passen binnen de missie van de
Vlaamse Scholierenkoepel.

•

zijn getest en geëvalueerd door leerkrachten en leerlingen.

Aan de hand van een grondige literatuurstudie, gecombineerd met zowel kwalitatieve als
kwantitatieve onderzoeksmethoden, trachtten we de doelen van ons project te bereiken. In een
eerste fase voerden we een grondige en diepgaande literatuurstudie uit waarin we de bestaande
onderzoeken met betrekking tot feedback van leerlingen verwerkten. We trachtten zowel recente
als klassieke literatuur te combineren en over de meest relevante inzichten te rapporteren.
Deze literatuurstudie vormde de basis voor de ontwikkeling van de nieuwe methodieken. Dit
ontwikkelingsproces startte zowel vanuit een creatief idee (dat vervolgens verfijnd werd op basis
van de literatuur) als vanuit de literatuur (en vervolgens verfijnd werd op basis van creatieve
inzichten). We ontwikkelden zowel feedbackmethodieken die ‘op zichzelf staand’ gebruikt kunnen
worden in de klas, als methodieken die gericht zijn op het gebruik in combinatie met de
feedbacktool van VSK.
In een volgende fase legden we de methodieken voor aan leerkrachten die deze vanuit hun eigen
leservaring beoordeelden. We bevroegen de respondenten zowel in de diepte (aan de hand van een
semigestructureerd interview) als in de breedte (aan de hand van een online vragenlijst die bij een
groot aantal respondenten verspreid werd). Zo trachtten we te achterhalen wat de sterktes, de
zwaktes en de mogelijke verbeteringen waren met betrekking tot de methodieken. In totaal werden
13 leerkrachten geïnterviewd en verkregen we van 90 leerkrachten hun beoordeling via de online
bevraging.
De pluspunten die leerkrachten aanhaalden over onze methodieken waren voornamelijk dat ze de
anonimiteit van leerlingen garanderen, ze handig in gebruik zijn en ze op een creatieve wijze
toelaten om feedback te verzamelen. Verschillende leerkrachten gaven eveneens aan dat ze
verwachten waardevolle input te verkrijgen over het eigen functioneren.
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De belangrijkste aanpassingen die uitgevoerd werden als gevolg van de bevindingen van de
respondenten hielden in dat leerlingen meer sturing mochten krijgen (onder meer door het geven
van concrete voorbeelden), het aanpassen van de doelgroep waarvoor de methodiek geschikt is,
extra tips bij de klassikale bespreking van de resultaten alsook aanpassingen met betrekking tot de
geschiktheid voor taalzwakke leerlingen.
Deze bevindingen werden steeds herwerkt om zo tot een finale versie van de methodieken te
komen. Deze finale methodieken zijn bijgevolg gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en
werden beoordeeld door leerkrachten vanuit hun eigen leservaring. Het resultaat van dit project
vormt zeven methodieken die leerkrachten kunnen gebruiken om feedback te verzamelen van hun
leerlingen in de klas. Als gevolg van het doorlopen van de verschillende fases en het uitvoeren van
de verschillende stappen bereikten we als projectgroep de vooropgestelde doelen, in de mate van
het mogelijke. Hier gaan we verder op in bij de beperkingen van het onderzoek.
Beperkingen project
Een eerste beperking van ons project heeft betrekking op de respondentengroep. Bij het afnemen
van de interviews hebben we wegens praktische redenen leerkrachten aangesproken uit onze nabije
omgeving (convenience sample). Omdat het om een kleiner aantal respondenten ging (13
leerkrachten) is het moeilijk om hierover uitspraken te veralgemenen naar een grotere populatie.
Ook bestaat de mogelijkheid dat, door de persoonlijke band met de respondent, de respondent
sociaal wenselijke antwoorden gaf tijdens het interview en minder kritisch was.
Enkele beperkingen van ons project zijn inherent aan de gekozen onderzoeksmethoden. Zo hield
de vragenlijst zelfrapportering in en hadden we als onderzoekers geen controle over de
omstandigheden waarin in de vragenlijst werd ingevuld.
Zoals we reeds aangaven, hadden we net voor de coronacrisis meer dan 100 respondenten
verzameld die aangaven de methodieken in hun klas te willen gebruiken en vervolgens de
methodiek te willen beoordelen. Zo zouden we een zicht krijgen op het gebruik van de methodiek
in de praktijk om zo eventuele problemen nog te kunnen aanpassen. De doelstelling ‘de
methodieken zijn getest en geëvalueerd door leerkrachten en leerlingen’ werd dus niet volledig
bereikt, aangezien het uittesten van de methodieken niet volledig volbracht kon worden.
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Doordat deze testfase noodgedwongen wegviel, hebben we geprobeerd om de gevolgen van deze
beperking (zoals reeds aangegeven in de methodologie) te minimaliseren door leerkrachten onze
methodieken te laten beoordelen vanuit hun leservaring. Ook testten de dertien leerkrachten die
we interviewden de methodieken wel uit in hun eigen klas, wat deze beperking voor een deel
verkleint.
Een andere beperking van ons project betreft de verdeling van de respondenten. We trachtten een
zo groot mogelijke verscheidenheid aan respondenten te bereiken. Er namen uit elke graad van
elke stroom meerdere leerkrachten deel aan ons onderzoek. Indien we dieper ingaan op de
verdeling zien we dat 13 leerkrachten lesgeven in het KSO (dit is 14,44% van de totale
respondentengroep). Dit wil zeggen dat er in deze steekproef meer leerkrachten van het KSO zijn
opgenomen ten opzichte van de populatie en dus overgerepresenteerd zijn. Figuur 5 geeft een
duiding bij de leerlingenaantallen in het KSO die beduidend lager zijn dan in alle andere
onderwijsvormen (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2020). In het schooljaar 2018 –
2019 maakten de leerlingen in het KSO slechts 0,015 % uit van het totale aantal leerlingen (6 342
/ 427 456).

Figuur 5. Leerlingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs naar onderwijsvorm (Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming, 2020)
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Een laatste beperking betreft het feit dat we geen leerlingen konden bevragen in ons onderzoek.
We kregen dus geen zicht op de mate waarin de leerlingen de methodiek duidelijk en waardevol
vonden en in welke mate ze eerlijk durfden te antwoorden. De doelstelling ‘de methodieken zijn
getest en geëvalueerd door leerkrachten en leerlingen’ werd dus niet volledig bereikt. Dit wordt
verder in de suggesties voor toekomstig onderzoek besproken.
Suggesties voor toekomstig onderzoek
Wat onze suggesties voor toekomstig onderzoek betreft, gaf VSK reeds aan dat zij op basis van
ons onderzoek een vervolgonderzoek willen opstellen om ook leerlingen te betrekken. Hierdoor
kan ook de waarde van de methodieken bij het uittesten in de klas nagegaan worden. Als
projectgroep stelden we reeds een online bevraging op, die onder meer peilt naar het feit of de
leerlingen iets bijleerden over het geven van feedback en eerlijk feedback durfden te geven (zie
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Deze online bevraging werd nog niet uitgetest en vereist
ook nog een pre-test alvorens deze gebruikt kan worden. VSK bedankte ons reeds voor de
ontwikkeling van dit instrument.
Wat toekomstig onderzoek betreft, kan het eveneens interessant zijn om na te gaan of onze
methodieken, die ontwikkeld zijn om feedback te krijgen over het onderwijsproces, ook
gehanteerd kunnen worden om inzicht te vergaren over de onderwijsresultaten van leerlingen. Dit
stond aanvankelijk ook vermeld in de projectdoelen die VSK opstelde, maar werd in samenspraak
met VSK niet weerhouden voor dit onderzoek.
Als derde suggestie geven we mee dat het ook boeiend kan zijn om na te gaan welke
(vakoverschrijdende) eindtermen en doelstellingen er bereikt worden door leerlingen feedback te
laten geven op hun leerkracht. Elke school heeft immers de maatschappelijke opdracht om
vakoverschrijdende eindtermen bij leerlingen na te streven. Toekomstig onderzoek zou na kunnen
gaan welke vakoverschrijdende eindtermen bereikt worden wanneer de ontwikkelde methodieken
gehanteerd worden in de klas.
Een laatste suggestie met betrekking tot toekomstig onderzoek, betreft de mate waarin de feedback
van leerlingen effectief een invloed heeft op het onderwijsproces. In toekomstig onderzoek kan
men nagaan in welke mate leerkrachten effectief rekening houden met de feedback van leerlingen
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en op welke manier ze hiermee aan de slag gaan. Deze resultaten zouden dan opnieuw gebruikt
kunnen worden om de bestaande methodieken te herwerken en/of nieuwe methodieken te
ontwikkelen. Ook kan hiermee het belang van feedback van leerlingen aangetoond worden, indien
het onderwijsproces verbetert na aanpassingen op basis van feedback van leerlingen. In toekomstig
onderzoek zou men dus na kunnen gaan of het verhogen van leerlingenparticipatie door het vragen
van feedback aan leerlingen eveneens de onderwijskwaliteit kan verhogen.
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Bijlage 1: Interviewleidraad voor het semigestructureerd interview uit fase 1
Kenmerken:
Type: semigestructureerd interview
Richttijd: +/- 10 min
Respondenten: leerkrachten secundair onderwijs
Onderwerp: mening omtrent feedback-methodiek
Inhoud

Richttijd

Naam:

Vooraf

Geslacht:
Leeftijd:
Nummer geteste methodiek:
Goeiemiddag, zoals u reeds weet, doen wij, studenten aan de Universiteit van ½ min.
Antwerpen, onderzoek naar feedbackmethodes. Concreet willen we enkele
methodieken ontwerpen die elke leerkracht in het secundair onderwijs in staat
stelt feedback te vragen aan zijn leerlingen.
Jouw deelname is noodzakelijk om het onderzoek tot een goed einde te brengen
en wordt daarom ook erg geapprecieerd.
Dit interview duurt maximaal 15 minuten. Ik zal je enkele vragen stellen over
jouw mening omtrent de methodiek waarmee je aan de slag ging.
Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het interview wordt opgenomen en de
resultaten worden anoniem verwerkt. Je mag dus volledig eerlijk zijn.
In welk(e) leerja(a)r(en) en studierichting(en) heb je de methode getest?

½ min.

Was de methodiek gebruiksvriendelijk?

5-10 min.
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Was de handleiding voldoende duidelijk?
Wat kon er beter?
Wat waren de sterke punten van de handleiding?
Hoe vind je de lay-out van de handleiding?
Hoeveel tijd was nodig om de methodiek te gebruiken?
Wat vond je de sterke punten van de methodiek?
Wat vond je de zwakke punten van de methodiek?
Wat zou je veranderen aan de methodiek?
Zou je de methodiek aanbevelen bij collega's?
Waarom wel/niet?
Zou je de methodiek ook effectief zelf willen gebruiken?

Waarom wel/niet?

Wat zou er moeten veranderen zodat je de methodiek wel zou gebruiken?
Was de methodiek te moeilijk of te gemakkelijk voor de leerlingen?
Waarom? Wat liep er mis?
Voor welke leerlingen is de methodiek, volgens jou, geschikt?
(graad/onderwijsvorm)
Waarom?
Welke reacties kreeg je van leerlingen?
- Als ik het goed begrijp (Interviewer geeft korte samenvatting van het interview) 1 min.
- Is er een aspect omtrent dit onderwerp dat nog niet aan bod kwam en waarover
je graag nog iets kwijt wil?
Bedankt voor je medewerking.

5 sec.
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Bijlage 2: Vragenlijst leerkrachten
Leerkrachtenbevraging na uittesten methodiek
Je hebt nu één of meerdere van onze methodieken uitgeprobeerd in je lespraktijk, waarvoor
dank. Uiteraard zijn we bijzonder benieuwd hoe dat gegaan is. Daarom willen we nog enkele
minuten van je kostbare tijd vragen om hierover een paar vragen te beantwoorden. Jouw
antwoorden zullen er mee voor zorgen dat deze methodiek(en) gefinetuned zullen worden
alvorens we ze op heel Vlaanderen loslaten.
In het geval je meerdere van onze methodieken uitgetest hebt in verschillende klassen, willen
we vragen om per methodiek een nieuwe bevraging in te vullen.
Geïnformeerde toestemming
De vragenlijst bevat een aantal vragen die de onderzoekers inzicht kunnen verschaffen in het
effectieve gebruik van feedbackmethodieken in realistische klassituaties. Het uiteindelijke doel
van dit onderzoek is om betrouwbare feedbackmethodieken te ontwikkelen om feedback van
leerlingen over het lesgeven van hun leerkrachten te verwerven. De resultaten van het
onderzoek worden wellicht ook gecommuniceerd buiten de grenzen van de universiteit.
Er zijn geen risico's noch gevaren verbonden aan deelname aan deze studie. De gegevens van
elke persoon zijn vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je bent vrij om je deelname op elk moment te
beëindigen.
Bij

verdere

vragen

kan

je

contact

opnemen

met

het

onderzoeksteam

via

projectgroepVSK@gmail.com.
Door deze vragenlijst aan te vangen, geef je aan dat je deze toelichting over het doel en de aard
van de studie hebt gelezen en dat je vrijwillig deelneemt aan het onderzoek.
Tenslotte willen we je opnieuw bedanken voor je bereidwillige medewerking. Zonder jou was
dit project niet mogelijk geweest. Het is een cliché, maar daarom niet minder waar.
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E-mailadres
Voornaam:
Achternaam:
Naam en gemeente van je school:
Wat is het nummer van de methodiek die je uitgeprobeerd hebt?
In welke onderwijsvorm heb je deze methodiek uitgetest?
ASO
TSO
BSO
KSO
Eerste leerjaar A
Eerste leerjaar B
Tweede leerjaar
Beroepsvoorbereidend leerjaar
In welk jaar heb je deze methodiek uitgeprobeerd?
Eerste
Tweede
Derde
Vierde
Vijfde
Zesde
Zevende
In welke richting heb je deze methodiek getest?
De volgende vragen gaan over de handleiding die bij de methodiek zit.
Bij de methodiek die je uitgeprobeerd hebt, zit een handleiding die je in staat stelt om het
maximale uit deze methodiek te halen. Deze handleiding bestaat uit volgende onderdelen:
inleiding, aanpak, verloop, tips & tricks, checklist.
Wat vind je goed aan de handleiding die we bij de methodiek geven?
Wat vind je minder goed aan de handleiding die we bij de methodiek geven?
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Deze vraag gaat specifiek over het onderdeel 'Aanpak' van de handleiding. Ik vind dit onderdeel:
Goed en duidelijk
Te uitgebreid
Te beperkt
Te onduidelijk
Welk(e) voorstel(len) tot aanpassing zou je doen om deze methodiek te verbeteren?
De volgende vragen gaan over de checklist van deze methodiek.
Elke methodiek wordt begeleid door een checklist. Beoordeel elk onderdeel apart door het
bolletje aan te duiden dat past bij jouw ervaring.
Kernwoorden
Goed en duidelijk
Overbodig
Te onduidelijk
Dit zou ik aanpassen aan het onderdeel 'kernwoorden':
Doelstelling:
Goed en duidelijk
Overbodig
Te onduidelijk
Dit zou ik aanpassen aan deze doelstelling:
Doelgroep:
Realistisch
Kwam niet overeen
Indien je op vorig item 'kwam niet overeen' aanduidde, voor welke doelgroep (onderwijsvorm,
graad, jaar, richting) zou je deze methodiek dan wel zien?
Tijdsduur:
Realistisch
Kwam niet overeen
Indien je op vorige item 'kwam niet overeen' aanduidde, hoeveel tijd heb je dan wel besteed aan
deze methodiek?
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Benodigdheden:
Realistisch
Onvolledig
Indien je op vorig item 'onvolledig' aanduidde, wat ontbrak er dan volgens jou?

Nog enkele laatste vragen…
Ben je tevreden over de feedback die je via deze methodiek van je leerlingen ontving? Verklaar
je antwoord.

Zou je deze methodiek aanraden aan een collega? Waarom wel/niet?

Dit wil ik nog graag kwijt over deze methodiek en/of dit project:

Ziezo, dat was het. Nogmaals bedankt voor je waardevolle inbreng. Ben je geïnteresseerd naar
het eindproduct en/of de andere methodieken, stuur dan gerust een mail
naar projectgroepVSK@gmail.com.
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Bijlage 3: Vragenlijst leerlingen
Leerlingenbevraging na uittesten feedbackmethodiek
Beste leerling,

Je hebt net feedback kunnen geven op je leerkracht. De manier waarop je dat gedaan hebt, is
ontworpen door ons, een team van studenten aan de Universiteit van Antwerpen. Uiteraard zijn
we benieuwd hoe het werken met deze methodiek gegaan is. Daarom zouden we je graag enkele
vragen hierover willen stellen.

Met deze bevraging willen we te weten komen wat er eventueel nog verbeterd kan worden aan
onze methodieken, zodat vanaf volgend schooljaar alle scholen van Vlaanderen hiermee aan de
slag kunnen gaan. De uiteindelijke methodieken zullen aangeboden worden door de Vlaamse
Scholierenkoepel.

Er zijn geen gevaren of risico's verbonden aan het beantwoorden van deze vragen. De gegevens
van elke persoon zijn vertrouwelijk en worden door ons anoniem verwerkt. Je kan dus gerust
100% eerlijk zijn in je antwoorden.

Je deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je bent vrij om je deelname op elk moment te
beëindigen.
Wil je graag meer info over dit onderzoek, of heb je verder nog vragen, dan kan je ons altijd
contacteren via projectgroepVSK@gmail.com.

Door deze vragen te beantwoorden, geef je aan dat je deze toelichting over het doel en de aard
van dit onderzoek hebt gelezen en dat je vrijwillig aan deze studie deelneemt.
Veel plezier met de vragen!
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Algemene info
Allereerst hebben we wat algemene info nodig over jou en de methodiek die je net hebt
uitgetest.
Wat is de naam van jouw school?
Wat is jouw naam?
Geen paniek, we gaan je naam nooit vermelden in ons onderzoek. We vragen dit enkel om na te
kijken of je ouders ons toestemming hebben gegeven om de gegevens die je hieronder invult te
mogen gebruiken.
In welke klas zit je?
Wat is het nummer en de naam van de methodiek die je net hebt gebruikt? Als je dit niet weet,
kan je leerkracht je hierbij wel helpen. *
Feedbackwolk
Klaskader
Collage van de leerkracht
Feedbacksandwich
Wonderwoord
Groeidocument
Feedbackladder
Gesloten vragen
Nu volgen enkele eenvoudige vragen waarbij je jouw mening kan geven. Doe dit door het
cijfer aan te duiden dat het best past bij jouw ervaring tijdens en na het proberen van de
methodiek. Duid het cijfer 1 aan als deze zin helemaal niet klopt voor jou. Geef een 5 als deze
zin wel volledig klopt. Uiteraard kan je ook een cijfer tussen 1 en 5 geven.
Ik vond deze methodiek duidelijk.
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Ik vond het leuk om op deze manier feedback te geven over mijn leerkracht.

Ik vond het moeilijk om op deze manier feedback te geven over mijn leerkracht.

Door deze methodiek te gebruiken, heb ik bijgeleerd over het geven van feedback.

Ik durfde eerlijk feedback te geven.

Open vragen
Het laatste deel van deze bevraging bevat enkele vragen waar we graag zouden hebben dat je
iets meer noteert. Het is dus belangrijk dat je volledig bent en dat je alles goed uitlegt in je
antwoord. En geen paniek, we trekken geen punten af voor spellingsfouten :).
Wat vond je goed aan deze methodiek?
Wat vond je minder goed aan deze methodiek?
Hoe kunnen we deze methodiek nog verbeteren?
Ziezo, dat was het. Bedankt voor je tijd en je eerlijkheid. We hopen dat door deze oefening jouw
leerkracht een nog betere leerkracht zal worden dan hij/zij nu al is.
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Bijlage 4: Consentformulieren ouders en leerlingen

Geachte ouder(s)
Graag wensen we uw zoon/dochter uit te nodigen geheel vrijwillig deel te nemen aan een onderzoek over
het verzamelen van feedback van leerlingen over (het lesgeven van) hun leerkracht. Wij, masterstudenten
van de Universiteit van Antwerpen, voeren een wetenschappelijk onderzoek over feedback van leerlingen
aan hun leerkrachten. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is methodieken te ontwikkelen die de
leerkracht kan gebruiken om feedback te verzamelen van de leerlingen. Op basis van deze verzamelde
feedback kan de leerkracht bijgevolg de eigen lessen verbeteren.
Hiervoor vragen we uw toestemming voor de deelname van uw zoon/dochter aan het onderzoek. Om te
mogen deelnemen aan een wetenschappelijke studie moeten jongeren onder de leeftijd van 18 jaar niet
enkel zelf toestemmen tot deelname, maar ook toestemming krijgen van de ouders of een voogd. Deze
toestemming kan u verlenen door onderstaand strookje in te vullen en uw zoon/dochter dit strookje terug
mee naar school te geven. (Vlak voor de start van het onderzoek in de klas, vragen we eveneens expliciet
de toestemming van uw zoon/dochter om deel te nemen aan het onderzoek.)
Het strookje op de achterkant mag u aan uw zoon/dochter terug meegegeven naar school.
Bijkomende informatie onderzoek
Het

onderzoek

wordt

uitgevoerd

in

samenwerking

met

de

Vlaamse

Scholierenkoepel

(www.scholierenkoepel.be). In totaal zullen, naar verwachting, ongeveer 150 leerlingen deelnemen in
Vlaanderen.
Volgende stappen worden doorlopen bij deze studie:
1. De leerlingen testen, onder leiding van de leerkracht, een methodiek uit.
2. De leerlingen vullen hierover een korte vragenlijst in (over hun bevindingen omtrent de
methodiek).
Uw zoon/dochter heeft het recht vragen niet te beantwoorden en zijn/haar deelname op elk moment stop te
zetten zonder dat dit enige nadelige gevolgen heeft. De anonimiteit van de leerlingen die deelnemen aan
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deze studie wordt maximaal nagestreefd. Zo worden alle resultaten anoniem gerapporteerd en wordt
bijgevolg de naam van uw zoon/dochter nergens vermeld.
Contact
Voor verdere vragen omtrent dit onderzoek kan u ons, de leden van de projectgroep, contacteren via
projectgroepVSK@gmail.com. Wij zullen met de nodige aandacht uw vraag zo snel mogelijk
beantwoorden.
Alvast hartelijk dank voor uw interesse.
Projectgroep VSK
Julie Willems, Hanne Van Dingenen, Machteld van Bruaene, Femme Swinnen, Geert De Ben & Line
Verstockt
Onder begeleiding van prof. Dr. Peter van Petegem
Onderstaand strookje mag u aan uw zoon/dochter terug meegegeven naar school.

Hierbij bevestig ik, ………………………………………………………………………...……… (naam &
voornaam),

ouder/voogd

van

……………………………………………………...……………………………… (naam & voornaam
kind) uit klas …............................... dat ik de informatie over deze studie gelezen en begrepen heb.
-

Ik begrijp het doel en de opzet van de studie. Ik heb al mijn vragen kunnen stellen en heb hierop een
duidelijk antwoord gekregen.
Ik begrijp dat mijn kind zijn/haar deelname aan dit onderzoek op elk ogenblik mag stopzetten zonder
dat dit enig nadeel kan berokkenen.
Ik begrijp dat de verzamelde data strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden en dat na de deelname
van mijn zoon/dochter zijn/haar identiteit geheim is voor iedereen.
Ik geef de toestemming aan de onderzoekers om mijn kind te laten deelnemen aan deze studie en
gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken zoals beschreven in het informatiedocument.

Datum:

Handtekening ouder/voogd:
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Bijlage 5: Vragenlijst beoordeling
Beste leerkracht,
Je hebt nu één of meerdere van onze methodieken bekeken, waarvoor dank. Uiteraard zijn we
bijzonder benieuwd hoe dat gegaan is. Daarom willen we nog enkele minuten van je kostbare
tijd vragen om hierover een paar vragen te beantwoorden. Jouw antwoorden zullen er mee voor
zorgen dat deze methodiek(en) gefinetuned zullen worden alvorens we ze op heel Vlaanderen
loslaten.
Geïnformeerde toestemming
De vragenlijst bevat een aantal vragen die de onderzoekers inzicht kunnen verschaffen in het
effectieve gebruik van feedbackmethodieken in realistische klassituaties. Het uiteindelijke doel
van dit onderzoek is om betrouwbare feedbackmethodieken te ontwikkelen om feedback van
leerlingen over het lesgeven van hun leerkrachten te verwerven. De resultaten van het
onderzoek worden wellicht ook gecommuniceerd buiten de grenzen van de universiteit.
Er zijn geen risico's noch gevaren verbonden aan deelname aan deze studie. De gegevens van
elke persoon zijn vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.
Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je bent vrij om je deelname op elk moment te
beëindigen.
Bij verdere vragen kan je
projectgroepVSK@gmail.com.

contact

opnemen

met

het

onderzoeksteam

via

Tenslotte willen we je opnieuw bedanken voor je bereidwillige medewerking. Zonder jou was
dit project niet mogelijk geweest. Het is een cliché, maar daarom niet minder waar.
Als je meerdere methodieken hebt bekeken voor ons, gelieve dan voor elke methodiek een
aparte vragenlijst in te vullen.
Ik heb deze toelichting over het doen en de aard van deze studie gelezen en verklaar hierbij
vrijwillig deel te nemen aan dit onderzoek. Ik ga ermee akkoord dat mijn input gebruikt wordt als
data voor deze studie.
Ja.
Nee.
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Persoonlijke en algemene gegevens
Wat is je e-mailadres?
Wat is de naam van je school?
In welke gemeente ligt jouw school?
Welke methodiek heb je net bekeken?
Feedbackwolk
Klaskader
Collage van de leerkracht
Feedbacksandwich
Wonderwoord
Groeidocument
Feedbackladder
Hou er rekening mee dat de verdere vragen in deze vragenlijst gaan over de methodiek die je net
aangeduid hebt. Heb je voor ons nog een tweede methodiek bekeken, vul daar dan a.u.b. een
tweede vragenlijst voor in na het beëindigen van deze.
In welke onderwijsvorm(en) en gra(a)d(en) geef je les?
Eerste graad A-stroom
Eerste graad B-stroom
Tweede graad ASO
Tweede graad TSO
Tweede graad KSO
Tweede graad BSO
Derde graad ASO
Derde graad TSO
Derde graad KSO
Derde graad BSO
7de jaar BSO
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Welk vak of welke vakken geef je allemaal?
Hoeveel jaar geef je al les?
minder dan 2 jaar
2 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
meer dan 15 jaar
Deze vragen gaan over de methodiek in het algemeen.
We willen je graag vragen om een bepaalde klas voor ogen te houden om onze methodiek te
beoordelen. Je mag volledig vrij deze klas/richting/stroom/onderwijsvorm kiezen. Dit helpt ons
bij het inschatten van de doelgroep. Als je in meerdere klassen/graden lesgeeft, kijk dan wel even
naar de doelgroep waarvoor we deze methodiek zelf ingeschat hebben alvorens je deze keuze
maakt.
Met welke klas voor ogen ga je onze methodiek beoordelen?
Wat vond je goed aan deze methodiek?
Wat vond je minder goed aan deze methodiek?
Wat zou je voorstellen om te schrappen aan de methodiek om deze te verbeteren?
Wat zou je voorstellen om aan te vullen aan de methodiek om deze te verbeteren?
Duid aan wat volgens jou van toepassing is.
Ik vond deze methodiek ...
helemaal
oneens

eerder
oneens

inspirerend
interessant
nuttig
waardevol
duidelijk
Verduidelijk hier je keuzes bij de vorige vraag.

niet van
noch
helemaal toepassing /
oneens / eerder eens
eens
ik weet het
noch eens
niet
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De volgende vragen gaan over de handleiding die bij de methodiek zit.
Bij de methodiek die je bekeken hebt, zit een handleiding die je in staat stelt om het maximale
uit deze methodiek te halen. Deze handleiding bestaat uit volgende onderdelen: inleiding,
aanpak, verloop, tips & tricks, checklist.
Duid aan wat volgens jou van toepassing is in verband met deze handleiding.

Helemaal
oneens

eerder
oneens

niet van
noch
helemaal toepassing /
oneens / eerder eens
eens
ik weet het
noch eens
niet

Er is een duidelijke
structuur aanwezig.
Ik kan alle benodigde
informatie hierin
terugvinden.
Er komen geen vragen
bij me op bij het lezen
van de handleiding.
Ik kan meteen aan de
slag met de methodiek
na het lezen van de
handleiding.
Verduidelijk hier je keuzes bij de vorige vraag.
Deze vraag gaat specifiek over het onderdeel 'Aanpak' van de handleiding.
Ik vind dit onderdeel ...
goed.
duidelijk.
te uitgebreid.
te beperkt.
te onduidelijk.
(eigen antwoord)
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Deze vraag gaat specifiek over het onderdeel 'Verloop' van de handleiding.
Ik vind dit onderdeel ...
goed.
duidelijk.
te uitgebreid.
te beperkt.
te onduidelijk.
(eigen antwoord)
Deze vraag gaat specifiek over het onderdeel 'Tips & tricks' van de handleiding.
Ik vind dit onderdeel ...
goed.
duidelijk.
te uitgebreid.
te beperkt.
te onduidelijk.
(eigen antwoord)
Deze vraag gaat specifiek over het onderdeel 'Checklist' van de handleiding.
Ik vind dit onderdeel ...
goed.
duidelijk.
te uitgebreid.
te beperkt.
te onduidelijk.
(eigen antwoord)

Welk(e) voorstel(len) tot aanpassing zou je doen om deze handleiding te verbeteren?

81
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De volgende vragen gaan over de checklist van deze methodiek.
Elke methodiek wordt begeleid door een checklist. Beoordeel elk onderdeel apart door het
bolletje aan te duiden dat past bij jouw ervaring.
Hoe lang denk je dat deze methodiek tijdens de les zou duren?
minder dan 5 minuten
5 tot 10 minuten
10 tot 20 minuten
20 tot 50 minuten
meer dan 50 minuten
Voor welke doelgroep(en) vind je deze methodiek geschikt?
Eerste graad A-stroom
Eerste graad B-stroom
Tweede graad ASO
Tweede graad TSO
Tweede graad KSO
Tweede graad BSO
Derde graad ASO
Derde graad TSO
Derde graad KSO
Derde graad BSO
7de jaar BSO
Voor alle doelgroepen geschikt
Nog enkele laatste vragen…
Je bent er bijna! We willen je nogmaals vragen om die bepaalde klas voor ogen te houden om onze
methodiek te beoordelen. We willen graag weten waarvoor jij de methodiek geschikt vindt.
Het vragen van algemene feedback zorgt ervoor dat je elementen te weten komt waaraan de
leerlingen zelf veel belang hechten.
Wanneer er gevraagd wordt naar gerichte feedback, kan je details bevragen over één specifiek
aspect van het leraarschap.
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Welk niveau van feedback denk je dat het meest geschikt is voor deze methodiek?
algemeen
gericht
niet van toepassing / weet ik niet
Waarom kies je deze optie? Onderbouw je antwoord op de vorige vraag.
Duid aan wat volgens jou van toepassing is in verband met het gebruik van deze methodiek.
helemaal
oneens

eerder
oneens

niet van
noch
helemaal toepassing /
oneens / eerder eens
eens
ik weet het
noch eens
niet

Ik verwacht dat mijn
leerlingen iets gaan
bijleren over feedback.
Ik verwacht dat ik
waardevolle feedback
krijg van mijn
leerlingen.
Ik verwacht dat ik mijn
lessen kan verbeteren
aan de hand van de
feedback.
Ik zou deze methodiek
gebruiken in mijn les.
Ik zou deze methodiek
aanraden aan collega's.
Verduidelijk hier je keuzes bij de vorige vraag.
Heb je nog een tip om te werken aan het bekomen van feedback van je leerlingen?
Heb je nog een algemene suggestie of opmerking voor ons (i.v.m. de volledige methodiek)?
Ziezo, dat was het. Nogmaals bedankt voor je waardevolle inbreng. Wil je graag door het VSK op
de hoogte gebracht worden als alle methodieken gebruiksklaar en gepubliceerd zijn?
Ja.
Nee.
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Bijlage 6: Deductieve codeboom voor de analyse van de open vragen in NVivo 12
Voorbeeld codeboom ‘Wonderwoord’
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Bijlage 7: Methodieken gekoppeld aan de wetenschappelijke literatuur
Methode 1: Feedbackwolk
•

Graad van participatie van de leerlingen

De leerlingen hebben bij de feedbackwolk voldoende autonomie waarbij ze beslissen over hun
eigen niveau van participatie (Kane & Maw, 2005). Ze zijn niet verplicht om antwoorden te geven
maar krijgen tegelijkertijd ook de mogelijkheid om meerdere antwoorden te versturen. Ook tijdens
het gesprek in fase 2 van deze methode, wordt duidelijk benadrukt dat antwoorden niet verplicht
is.
•

Openheid en transparantie

De opzet van de feedbackwolk wordt uitgelegd voor de werkvorm van start gaat. De leerkracht
legt uit wat er gaat gebeuren en ook waarom ze deze methodiek willen uitvoeren in de klas. Hierbij
creëert de leerkracht een klimaat van openheid en transparantie over de verwachtingen van de
leerlingen. Bovendien wordt ook de relevantie van het vragen van feedback toegelicht. Dankzij de
korte inleiding weten de leerlingen dat ze leerkrachten naar hen luisteren en aan de slag gaan met
hun feedback (Kane & Maw, 2005).
•

Veiligheid

Aansluitend bij de openheid en transparantie van de feedbackwolk, wordt er ook een veilig klimaat
gecreëerd in de klas omdat de e leerlingen hebben de kans om anoniem te antwoorden (Kane &
Maw, 2005). Het groepsgesprek in fase 2 kan de leerkracht vragen naar voorbeelden als de
leerlingen dit willen, hierdoor wordt de feedback ook concreter gemaakt (Windey, 2009).
•

Moment van feedback

Een belangrijke regel bij het ontvangen van feedback is dat deze tijdig moet aangegeven worden
(Marzano et al., 2001). Het beste is dan ook om direct na de les de feedbackwolk uit te voeren bij
je leerlingen. Hierbij zit het lesuur nog vers in hun geheugen, waardoor ze de les gemakkelijker
kunnen beoordelen.
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Karakter van de feedback

De feedbackwolk heeft als doel om drie zinnen aan te vullen met een bepaald woord (Word Cloud)
of met meerdere woorden (Open Ended).
Ik vind dat mijn leerkracht goed is in…
Ik vind dat mijn leerkracht minder goed is in...
Ik denk dat mijn leerkracht zijn werkpunten kan verbeteren door...
Dit zorgt ervoor de dat de feedback een opbouwend karakter heeft. De vragen zijn zo geformuleerd
dat er rekening gehouden wordt met de regel dat feedback best gesteld wordt vanuit de eigen
persoon (Marzano et al., 2001; Windey, 2009).
•

Johari-venster

De woordenwolk houdt ook rekening met het Johari-venster. Leerkrachten krijgen bevestiging van
over hun open ruimte en leren bovendien nieuwe zaken over zichzelf. De methodiek heeft ook als
voordeel dat de blinde vlek (anoniem) wordt uitgesproken door de leerlingen. Het verkleinen of
openbaar maken van de blinde vlak is ook een doelstelling bij het geven van feedback (Luft &
Ingham, 1955).
•

Feedbackmodel

De feedbacktheorie van Hattie en Timperley (2007) stelt dat het geven van feedback alleen niet
voldoende is. Zowel het geven van feedback, feed up als feed forward vormen belangrijke
elementen en komen alle drie aan bod in de woordenwolk. De leerkracht ontvangt deze drie
elementen:
Feedback: Hoe doet de leerkracht het tot nu toe? De eerste vraagt brengt de goede kenmerken van
de leerkracht aan het licht.
Feed up: Waar ga/wil ik naartoe gaan? De tweede vraag legt de zwakkere punten bloot, waaruit de
leerkrachten enkelen werkpunten kan uit afleiden.
Feed forward: Wat zijn concreet de volgende stappen? De derde vraag biedt hier al deels een
antwoord op. In het klasgesprek van fase 2 kan hier nog dieper op ingegaan worden.
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Methode 2: Kadering van de les
•

Graad van participatie van de leerlingen

De leerlingen hebben binnen deze methodologie de autonomie om te beslissen over hun eigen
niveau van participatie (Kane & Maw, 2005). De leerlingen worden namelijk niet verplicht de
post-its in te vullen en mogen indien gewenst ook meerdere post-its invullen. Ook tijdens het
gesprek in deel 2 van deze methode wordt duidelijk benadrukt dat antwoorden niet verplicht is.
Enkel de leerlingen die iets willen zeggen, komen aan het woord.
•

Openheid en transparantie

Voordat de methodiek van start gaat, legt de leerkracht uit wat er gaat gebeuren en waarom. Dit
zorgt enerzijds voor openheid en transparantie over het feedbackproces en anderzijds voor het
inzien van de waarde en de relevantie van het feedbackproces. Deze korte inleiding zorgt er ook
voor dat de leerlingen weten dat de leerkrachten bereid zijn om te luisteren en aan de slag te gaan
met de feedback (Kane & Maw, 2005).
•

Veiligheid

De leerlingen voelen zich veilig tijdens deze methodiek. De leerkracht creëert een veilige
omgeving waar feedback kan gegeven worden. De antwoorden worden anoniem gegeven. De
leerkracht weet niet welke leerling welk antwoord heeft gegeven. (Kane & Maw, 2005). In het
gesprek kan er gevraagd worden naar voorbeelden/verduidelijking, waardoor de feedback
concreter wordt (Windey, 2009).
•

Moment van feedback

Feedback dient op tijd gegeven te worden. Het beste is om de feedback meteen na de actie de
geven (Marzano et al., 2001). In de handleiding van deze methodiek wordt deze tip gegeven.
•

Karakter van de feedback

De feedback heeft een opbouwend karakter. Verbetering staat centraal (oranje post-it) en ook
sterke punten (groene post-it) worden belicht. Daarbij werd ook rekening gehouden met het feit
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dat feedback best geformuleerd wordt vanuit de eigen persoon, een ik-boodschap (Marzano et al.,
2001; Windey, 2009).
•

Johari-venster

Leerkrachten krijgen aan de hand van deze methodiek bevestiging omtrent hun open ruimte
(Johari-venster). Daarnaast leren ze ook nieuwe dingen over zichzelf. Dit zorgt ervoor dat de blinde
vlek ook openbaar gemaakt of verkleind wordt. (Luft & Ingham, 1955).
•

Feedbackmodel

In deze methodiek wordt niet enkel feedback gegeven, maar er wordt ook ingespeeld op de vraag:
‘Waar willen we naartoe en hoe kan dit bereikt worden?’ (feed-up en feed-forward) Aan de hand
van de oranje post-it krijgt de leerkracht aanwijzingen om naar de ideale situatie toe te werken.
(Marzano et al, 2001).
Methode 3: Collage van de leerkracht
•

Graad van participatie van de leerlingen

Deze methodiek geeft een beetje minder autonomie aan de leerlingen dan de andere methodes. De
leerkracht kan bepalen welke mate van participatie deze van de leerlingen verwacht. Toch blijven
leerlingen vrij in hun keuze met welke elementen ze hun leerkracht nu en hun droomleerkracht
beschrijven. Ze zijn nog steeds niet verplicht om een collage te maken en beschikken daardoor nog
over voldoende autonomie (Kane & Maw, 2005).
•

Openheid en transparantie

De leerkracht geeft instructies over het maken van een collage en legt uit dat hij door de twee
beelden te vergelijken zijn sterke en zwakke punten kan aftoetsen. Hierbij kan de leerkracht ook
benadrukken dat hij bereid is te luisteren en met de feedback aan de slag te gaan (Kane & Maw,
2005). Nadien laat de collage ook toe om de beelden van leerlingen verder te bespreken.
•

Veiligheid

Het is van belang dat leerlingen zich veilig voelen tijdens het maken van de collages (Kane &
Maw, 2005). De leerkracht kan klassikaal aftoetsen of de leerlingen de collages graag anoniem
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bespreken of dat er leerlingen vrijwillig het resultaat van hun collage willen toelichten. De
toelichting kan ervoor zorgen dat de feedback concreter wordt (Windey, 2009).
•

Moment van feedback

De collage van de leerkracht vormt een methodiek voor leerkrachten om feedback te krijgen over
het beeld dat leerlingen hebben over hun leerkracht. Normaliter dient feedback op tijd gegeven te
worden om de meest waardevolle feedback te verkrijgen (Marzano et al., 2001). Deze regel is meer
van toepassing als de leerkracht feedback wil over een bepaalde les. Het moment van feedback
kan bij deze methode geheel vrijblijvend gekozen worden.
•

Karakter van feedback

Feedback kan best gefaseerd verlopen waarbij verbetering centraal staat. De collage belicht de
sterke punten van de leerkracht en ook elementen die leerlingen zien als werkpunten. Volgens
Windey (2009) en Marzano et al. (2001) kan feedback best geformuleerd worden vanuit een ikboodschap. Dit is ook zo bij de collage omdat de leerlingen hun persoonlijke gedachten
visualiseren in een collage.
•

Johari-venster

Leerkrachten zullen bevestiging krijgen van de open ruimte, maar daarnaast ook nieuwe dingen
leren over zichzelf, gevisualiseerd door leerlingen in een collage. Hieruit kan de leerkracht
elementen halen die zich voorheen in zijn blinde vlek bevonden. De leerkracht leert nieuwe dingen
over zichzelf waardoor de blinde vlek openbaar wordt gemaakt, wat een doel is van feedback
geven (Luft & Ingham, 1955).
•

Feedbackmodel

Door de twee collages te maken, wordt er ook ingespeeld op feed up en feedback. De leerkracht
krijgt feedback over hoe leerlingen over hem denken.
Feedback: Hoe doet de leerkracht het tot nu toe? Dit krijgt de leerkracht te zien in de eerste collage.
Feed up: Waar ga/wil ik naartoe gaan? De collage van de droomleerkracht brengt elementen die
goed zijn aan het licht, alsook andere punten waar nog aan gewerkt kan worden.
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Feed forward: Wat zijn concreet de volgende stappen? Dit is de stap die de leerkracht zelf moet
zetten. Wat kan men doen om zo goed mogelijk aan het ideale plaatje van leerlingen te voldoen?
Welke acties kan men hiervoor ondernemen? Dit kan eventueel ook in samenspraak met de
leerlingen.
Methode 4: Feedbacksandwich
•

Graad van participatie van de leerlingen

De leerlingen hebben binnen deze methodologie de autonomie om te beslissen over hun eigen
niveau van participatie (Kane & Maw, 2005). De leerlingen worden niet verplicht om de
feedbacksandwich in te vullen en kunnen zelf kiezen waarover ze net feedback geven. Daarnaast
kunnen ze bij het vraagteken dingen noteren die ze nog kwijt willen of extra informatie.
•

Openheid en transparantie

Voordat de methodiek van start gaat, legt de leerkracht uit wat er gaat gebeuren en waarom. Dit
zorgt enerzijds voor openheid en transparantie over het feedbackproces en anderzijds voor het
inzien van de waarde en de relevantie van het feedbackproces. De toelichting vooraf omvat
bovendien ook hoe de resultaten opgevolgd zullen worden. Deze korte inleiding zorgt er ook voor
dat de leerlingen weten dat de leerkrachten bereid zijn om te luisteren en aan de slag te gaan met
de feedback (Kane & Maw, 2005).
•

Veiligheid

De leerlingen voelen zich veilig tijdens deze methodiek. De leerkracht creëert een veilige
omgeving waar feedback kan gegeven worden. De antwoorden kunnen anoniem gegeven
worden (Kane & Maw, 2005). Er wordt ook gevraagd naar een tip voor de leerkracht, waardoor
de feedback concreter wordt (Windey, 2009).
•

Moment van feedback

Feedback dient op tijd gegeven te worden. Het is aangeraden om feedback meteen na de actie te
geven (Marzano et al., 2001). Daarom wordt dit ook benadrukt in de handleiding.
•

Karakter van de feedback
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De feedback heeft een opbouwend karakter, omdat die gefaseerd verloopt. Er worden sterke punten
en werkpunten besproken, maar daarnaast is er ook ruimte voorzien om leerlingen zelf een
oplossing voor het werkpunt te bedenken.
•

Johari-venster

Binnen de methodiek is er ook rekening gehouden met het Johari-venster. Leerkrachten zullen
bevestiging krijgen van wat ze al wisten, ook wel de open ruimte genoemd. Daarnaast gaan ze
nieuwe dingen leren over zichzelf. Zo wordt de blinde vlek verkleind of openbaar gemaakt. Dit is
het doel van feedback geven (Luft & Ingham, 1955).
•

Feedbackmodel

Door deze methodiek te gebruiken, wordt er ingespeeld op feed up, feedback en feed
forward. Vanuit de feedbacktheorie van Hattie en Timperley (2007) is het niet alleen belangrijk
dat iemand feedback krijgt (hoe doe ik het? / wat heb ik bereikt?) maar ook feed up (waar ga ik
naartoe? / wil ik naartoe gaan?) en feed forward (wat concreet als volgende stap / stappen?) krijgt.
Feedback: Hoe doet de leerkracht het tot nu toe? Dit aspect wordt toegelicht, doordat
leerlingen sterke en werkpunten geven.
Feed up: Waar ga/wil ik naartoe gaan? Het werkpunt geeft aan wat de leerlingen nog van
de leerkracht verwachten.
Feed forward: Wat zijn concreet de volgende stappen? Leerlingen mogen zelf een tip
noteren van hoe de leerkracht het werkpunt kan aanpassen.
Methodiek 5: Wonderwoord
•

Graad van participatie van de leerlingen

De leerlingen hebben binnen deze methodiek de autonomie om te beslissen over hun eigen niveau
van participatie (Kane & Maw, 2005). De leerlingen worden namelijk niet verplicht een antwoord
in te geven en krijgen ook de kans om indien gewenst, meerdere antwoorden te delen. De leerlingen
krijgen eveneens de mogelijkheid om zelf woorden of korte zinnen toe te voegen, waardoor
eveneens hun autonomie op vlak van participatie verhoogt.
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Openheid en transparantie

Voordat de methodiek van start gaat, legt de leerkracht uit wat er gaat gebeuren en waarom. Dit
zorgt enerzijds voor openheid en transparantie over het feedbackproces en anderzijds voor het
inzien van de waarde en de relevantie van het feedbackproces. De toelichting vooraf omvat
bovendien ook de manier waarop de resultaten opgevolgd zullen worden. Deze korte inleiding
zorgt er ook voor dat de leerlingen weten dat de leerkracht bereid is om te luisteren en aan de slag
te gaan met de feedback (Kane & Maw, 2005).
•

Veiligheid

De leerlingen voelen zich veilig tijdens deze methodiek. De leerkracht creëert een veilige
omgeving waar feedback kan gegeven worden. De antwoorden kunnen anoniem gegeven worden
aangezien de leerlingen zelf kiezen of ze hun naam noteren op het Wonderwoord-blad (Kane &
Maw, 2005).
•

Moment van feedback

Feedback dient op tijd gegeven te worden. Het beste is om de feedback meteen na de actie de
geven (Marzano et al., 2001). Het Wonderwoord wordt ingevuld aan het einde van de les, zodat
deze rechtstreeks gelinkt is aan de les en er geen fouten kunnen spelen wat betreft de herinneringen
over een bepaalde les. In de handleiding van deze methodiek wordt deze tip gegeven.
•

Karakter van de feedback

Verbetering staat centraal en ook sterke punten worden belicht. Daarbij werd ook rekening
gehouden met het feit dat feedback best geformuleerd wordt vanuit de eigen persoon (Marzano et.
al, 2001; Windey, 2009). Om deze reden starten de stellingen steeds met ‘ik vind dat...’ omdat het
van belang is om ik-boodschappen te geven. Deze methodiek biedt eveneens, door het
voorgestructureerde karakter, erg veel structuur en richting aan de leerlingen wanneer ze feedback
geven. De feedback kan erg algemeen zijn (feedback op de leerkracht/feedback op de les) maar
ook specifiek (feedback op de werkvormen die gehanteerd werden tijdens de les/feedback op het
klasmanagement van de leerkracht). De woorden in Wonderwoord kunnen zich eveneens richten
op verschillende aspecten: ze kunnen zich richten op de inhoud van de les (ik vond de inhoud
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leuk/saai/boeiend/moeilijk/...) maar ook op de aspecten van het leraarschap waarbij feedback van
leerlingen waardevol is (Windey, 2009).
Bijvoorbeeld: Leraar als sfeerbewaker: Zorgt de leraar voor een positieve klassfeer?
•

Reageert de leraar op pestgedrag?

•

Maakt de leraar duidelijke regels en afspraken?

•

Past de leraar de regels consequent toe?

Deze aspecten kunnen omgezet worden naar de methodiek Wonderwoord: “De leraar... zorgt voor
een positieve klassfeer / reageert op pestgedrag / reageert op storend gedrag / heeft duidelijke
regels / …
•

Johari-venster

Feedback kan ervoor zorgen dat de open ruimte uitgebreid wordt. Binnen de methodiek is er ook
rekening gehouden met het Johari-venster. Leerkrachten zullen bevestiging krijgen van wat ze al
wisten, ook wel de open ruimte genoemd. Daarnaast gaan ze nieuwe dingen leren over zichzelf.
Zo wordt de blinde vlek verkleind of openbaar gemaakt. Dit is het doel van feedback geven
(Luft & Ingham, 1955).
•

Feedbackmodel

Vanuit de feedbacktheorie van Hattie en Timperley (2007) is het niet alleen belangrijk dat iemand
feedback krijgt (hoe doe ik het? / wat heb ik bereikt?) maar ook feed up (waar ga ik naartoe? / wil
ik naartoe gaan?) en feed forward (wat concreet als volgende stap / stappen?) krijgt. Door deze
methodiek te hanteren krijgt men in eerste instantie feedback, aangezien de leerlingen aangeven
hoe de leerkracht het doet / wat de leerkracht heeft bereikt.
De methodiek kan zich richten op feed forward: doordat de leerlingen de kans krijgen om enkele
tips te formuleren voor de leerkracht, krijgt de leerkracht een zicht op de volgende stap(pen) die
hij/zij kan zetten om de eigen lessen te verbeteren.
De methodiek kan zich eveneens richten op feed up: de woorden kunnen gericht zijn op
toekomstige lessen (bv. “Volgende les zou ik graag: meer zelfstandig werken, meer mopjes van
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de leerkracht horen, meer samenwerken met mijn klasgenoten,…”). Hierdoor geven de leerlingen
hun verwachtingen weer en geven ze aan welke ‘richting’ ze uit willen. Zo krijg je als leerkracht
een zicht op de noden en/of wensen van de leerlingen.
Als leerkracht kan men een Wonderwoord-blad ontwerpen dat zich volledig richt op feed up, maar
men kan eveneens de leerlingen vragen om in twee verschillende kleuren de woorden aan te duiden
op het blad. Zo kunnen de leerlingen (bijvoorbeeld) in het groen de woorden aanduiden die
feedback geven op de huidige situatie en omcirkelen in het blauw hun verwachtingen naar de
volgende les / de woorden die ze in een ideale situatie zouden omcirkelen ( = feed up). Op die
manier geven ze aan waar er nog mogelijkheid is tot verbetering, of aan welke zaken de leerkracht
nog kan werken.
In deze methodiek wordt dus zowel aangegeven wat er al goed gaat als waar er nog verbeteringen
mogelijk/nodig zijn. Zowel werkpunten als positieve punten staan centraal. De persoon die de
feedback ontvangt moet achteraf niet enkel weten wat beter kan, ook zijn sterke punten moeten
belicht worden (Windey, 2009).
Methodiek 6: Groeidocument
•

Graad van participatie van de leerlingen

De leerlingen hebben binnen deze methodologie de autonomie om te beslissen over hun eigen
niveau van participatie (Kane & Maw, 2005). De vragen die via de feedbacktool gesteld worden,
hoeven namelijk niet ingevuld te worden. Ook tijdens de klassikale nabespreking om het
groeidocument op te stellen, kiest de leerling zelf of hij deelneemt aan het gesprek of niet.
•

Openheid en transparantie

Voordat de methodiek van start gaat, legt de leerkracht uit wat er gaat gebeuren en waarom. Dit
zorgt enerzijds voor openheid en transparantie over het feedbackproces en anderzijds voor het
inzien van de waarde en de relevantie van het feedbackproces. De toelichting vooraf omvat
bovendien ook hoe de resultaten opgevolgd zullen worden. Deze korte inleiding zorgt er ook voor
dat de leerlingen weten dat de leerkrachten bereid zijn om te luisteren en aan de slag te gaan met
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de feedback (Kane & Maw, 2005). De leerlingen worden betrokken bij het opstellen en de
opvolging van het groeidocument.
•

Veiligheid

De leerlingen voelen zich veilig tijdens deze methodiek. De leerkracht creëert een veilige
omgeving waar feedback kan gegeven worden. De antwoorden kunnen anoniem gegeven worden
(Kane & Maw, 2005). In het gesprek (of indien gewenst anoniem, schriftelijk) kan er gevraagd
worden naar voorbeelden, waardoor de feedback concreter wordt (Windey, 2009). Het invullen
van de feedbacktool gebeurt volledig anoniem.
•

Moment van feedback

Feedback dient op tijd gegeven te worden. Het beste is om de feedback meteen na de actie de
geven (Marzano et al., 2001). Hier komt de feedback niet meteen na een actie of een les(moment),
maar wordt wel op regelmatige tijdstippen herhaald doorheen het schooljaar.
•

Karakter van de feedback

De feedback heeft een opbouwend karakter omdat die gefaseerd verloopt. Verbetering staat
centraal en ook sterke punten worden belicht. Daarbij werd ook rekening gehouden met het feit
dat feedback best geformuleerd wordt vanuit de eigen persoon, een ik-boodschap (Marzano et. al.,
2001; Windey, 2009). De hele opzet van het groeidocument is om je eigen lesgeven te verbeteren
door de gefaseerde feedback die je van je leerlingen op regelmatige tijdstippen ontvangt.
•

Johari-venster

Binnen de methodiek is er ook rekening gehouden met het Johari-venster. Zo zullen leerkrachten
bevestiging krijgen van over open ruimte maar daarnaast ook nieuwe dingen leren over zichzelf.
Dit zorgt ervoor dat de blinde vlek ook openbaar gemaakt of verkleind wordt, wat ook het doel is
van feedback geven (Luft & Ingham, 1955).
•

Feedbackmodel

Door deze methodiek te gebruiken, wordt er ingespeeld op feed up, feedback en feed forward.
Vanuit de feedbacktheorie van Hattie en Timperley (2007) is het niet alleen belangrijk dat iemand
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feedback krijgt (hoe doe ik het? / wat heb ik bereikt?) maar ook feed up (waar ga ik naartoe? / wil
ik naartoe gaan?) en feed forward (wat concreet als volgende stap/stappen?) krijgt.
Feedback: Hoe doet de leerkracht het tot nu toe? Deze input krijg je van de leerlingen via de
feedbacktool.
Feed up: Waar ga/wil ik naartoe gaan? Dit bepaalt de leerkracht in samenspraak met zijn
leerlingen, om daarna het groeidocument op te stellen.
Feed forward: Wat zijn concreet de volgende stappen? Dit is de stap die de leerkracht zelf moet
zetten. Wat kan men doen om zo goed mogelijk aan het ideale plaatje van leerlingen te voldoen?
Welke acties kan men hiervoor ondernemen? Dit kan eventueel ook in samenspraak met de
leerlingen. Deze stappen worden geconcretiseerd in het groeidocument.
Methodiek 7: Feedbackladder
•

Graad van participatie van de leerlingen

De leerlingen hebben binnen deze methodologie de autonomie om te beslissen over hun eigen
niveau van participatie (Kane & Maw, 2005). De leerlingen worden namelijk niet verplicht een
antwoord in te geven op de vragen van de feedbacktool van VSK. Ook tijdens het klasgesprek in
deel 2 van deze methode wordt duidelijk benadrukt dat deelnemen aan het gesprek of antwoorden
niet verplicht is.
•

Openheid en transparantie

Voordat de methodiek van start gaat, legt de leerkracht uit wat er gaat gebeuren en waarom. Dit
zorgt enerzijds voor openheid en transparantie over het feedbackproces en anderzijds voor het
inzien van de waarde en de relevantie van het feedbackproces. De toelichting vooraf omvat
bovendien ook hoe de resultaten opgevolgd zullen worden. Deze korte inleiding zorgt er ook voor
dat de leerlingen weten dat de leerkrachten bereid zijn om te luisteren en aan de slag te gaan met
de feedback (Kane & Maw, 2005).
•

Veiligheid
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De leerlingen voelen zich veilig tijdens deze methodiek. De leerkracht creëert een veilige
omgeving waar feedback kan gegeven worden. De antwoorden kunnen anoniem gegeven worden
in het eerste deel (Kane & Maw, 2005). In het gesprek (of indien gewenst anoniem, schriftelijk)
kan er gevraagd worden naar voorbeelden, waardoor de feedback concreter wordt (Windey, 2009).
Verder wordt er in het tweede deel geen antwoorden meer verwacht van de leerlingen maar wel
extra deelname om werkpunten voor de leerkracht te selecteren.
•

Moment van feedback

Feedback dient op tijd gegeven te worden. Het beste is om de feedback meteen na de actie de
geven (Marzano et al., 2001). Bij deze methodiek worden de handelingen van de leerkracht
voornamelijk bevraagd en in mindere mate lesinhouden. De feedback moet dan wel bevraagd
worden op het moment dat leerlingen al een beeld hebben kunnen vormen over de leerkracht.
•

Karakter van de feedback

De feedback heeft een verdiepend karakter omdat die uitgediept wordt in het tweede deel.
Verbetering van het handelen van de leerkracht staat centraal. Doordat de feedback verzameld
wordt met de feedbacktool van Vlaamse Scholierenkoepel verloopt dit proces ook gefungeerd op
theorie. Via de tool denken de leerlingen mee na over gedrag dat de leerkracht stelt in de klas. Dit
gedrag gaat in een volgende fase uitgediept worden om uiteindelijk te eindigen bij het gedrag dat
de leerlingen als gewenst ervaren. Deze methodiek vraagt veel input van leerlingen die al sterk
zijn in het kritisch denken.
•

Johari-venster

Binnen de methodiek is er ook rekening gehouden met het Johari-venster. Zo zullen leerkrachten
bevestiging krijgen van over open ruimte maar daarnaast ook nieuwe dingen leren over zichzelf.
Dit zorgt ervoor dat de blinde vlek ook openbaar gemaakt of verkleind wordt, wat ook het doel is
van feedback geven (Luft & Ingham, 1955).
•

Feedbackmodel

Door deze methodiek te gebruiken, wordt er ingespeeld op feed up, feedback en feed forward.
Vanuit de feedbacktheorie van Hattie en Timperley (2007) is het niet alleen belangrijk dat iemand
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feedback krijgt (hoe doe ik het? / wat heb ik bereikt?) maar ook feed up (waar ga ik naartoe? / wil
ik naartoe gaan?) en feed forward (wat concreet als volgende stap / stappen?) krijgt. Via de
feedbacktool wordt de feedback verzameld vanuit de leerlingen. De feed up wordt in het
klasgesprek ingevuld, door te kijken welke punten uitgediept gaan worden door de leerkracht.
Wanneer de leerkracht zelf aan de slag gaat met de ingewonnen feedback en feed up, kan men
spreken van feed forward. De leerkrachten krijgen feedback over hoe leerlingen over hen denken.
Feedback: Hoe doet de leerkracht het tot nu toe?
Feed up: De leerkracht kan zo zien welke elementen ze al goed doen en andere punten waar nog
aan gewerkt kan worden.
Feed forward: Dit is de stap die de leerkracht zelf moet zetten. Wat kan ze doen om zo goed
mogelijk aan het ideale plaatje van haar leerlingen te voldoen? Welke acties zal ze hiervoor moeten
ondernemen? Dit kan eventueel ook in samenspraak met de leerlingen.
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Bijlage 8: Volledige rapportage van de statistische analyse van de gesloten vragen in R
Algemeen
In totaal hebben 90 respondenten de volledig vragenlijst ingevuld, gespreid over de zeven

Methodiek

Feedbackwolk

Klaskader

Collage van de
leerkracht

Feedbacksandwich

Wonderwoord

Groeidocument

Feedbackladder

methodieken. Deze spreiding is voorgesteld in onderstaande tabel.

Aantal
respondenten (n)

14

13

17

12

11

13

10

Er is ook gepeild naar de ervaring van de leerkrachten en hieruit blijkt dat de helft van de
respondenten meer dan 10 jaar ervaring hebben. Het gemiddelde aantal jaren ervaring zit in de
categorie van 5 tot 10 jaar.
Ervaring

Aantal respondenten (n)

Percentage

Minder dan 2 jaar ervaring

18

20%

2 tot 5 jaar ervaring

12

13,33%

5 tot 10 jaar ervaring

15

16,67%

10 tot 15 jaar ervaring

21

23,33%

Meer dan 15 jaar ervaring

24

26,67%

De vragenlijst is opgebouwd uit vragen met een 5-puntslikertschaal, met de categorieën helemaal
oneens, eerder oneens, noch oneens noch eens, eerder eens en helemaal eens. Er werd ook een
optie ‘weet ik niet/niet van toepassing’ toegevoegd aan de vragenlijst en deze antwoorden werden
gecodeerd als NA’s. Ook zijn er vragen die peilen naar de mening van de leerkrachten door hen
te laten kiezen uit enkele opties, namelijk: duidelijk, goed, te beperkt en te uitgebreid. Ook bestaat
er de optie een eigen antwoord uit te typen wanneer deze opties niet passen bij hun mening. De
vragen waar de antwoorden gegeven werden op de Likertschaal worden geanalyseerd door te
kijken naar het gemiddelde en de standaarddeviatie. De standaarddeviatie is een maat voor de
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spreiding van een variabele. Een kleine standaardafwijking betekent dat er weinig verschillen zijn
tussen de scores van individuele respondenten. De andere vragen worden geanalyseerd aan de hand
van de frequentieverdeling van de variabele. Die tabel bevat per meetwaarde informatie over de
absolute en cumulatieve frequenties van de scores op de vragen.
Methodiek 1: Feedbackwolk
14 respondenten hebben de eerste methodiek bekeken en daar hun mening over gegeven. Gekeken
naar de vragen rond de methodiek zelf, werd er gepeild naar de inspiratie, interesse, het nut, de
waarde en de duidelijkheid. Alle items vertonen hoge gemiddelde scores en zitten tussen ‘eerder
eens’ en ‘helemaal eens’. Hieruit kunnen we concluderen dat de methodiek als inspirerend,
interessant, nuttig, waardevol en duidelijk aangevoeld wordt door de respondenten.
Ik vond deze methodiek…

Gemiddelde (m)

Standaardafwijking (sd)

inspirerend.

4,57

0,65

interessant.

4,71

0,47

nuttig.

4,78

0,46

waardevol.

4,64

0,50

duidelijk.

4,75

0,45

Vervolgens werd er gepeild naar de meningen van de respondenten over de handleiding in zijn
geheel. Zaken zoals structuur, compleetheid, duidelijkheid en werkbaarheid werden afgetoetst bij
hen. Wederom scoren de vier items hoge gemiddelden waardoor aan deze handleiding op dit
moment geen aanpassingen gevraagd zijn.
Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Er is een duidelijke structuur aanwezig.

4,79

0,58

Ik kan alle benodigde informatie hierin terugvinden.

4,79

0,43

Er komen geen vragen bij me op bij het lezen van de
handleiding.

4,38

0,87

Ik kan meteen aan de slag met de methodiek na het lezen
van de handleiding.

4,79

0,43

Handleiding
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Op vlak van de handleiding werd er ook per onderdeel, aanpak, verloop, tips en checklist,
gevraagd naar de duidelijkheid of onduidelijkheid van elk deel. Dit werd gedaan via de
frequentietabel. Zo kan er afgeleid worden dat het overgrote deel van de respondenten de
verschillende onderdelen duidelijk, goed of zowel duidelijk als goed vonden. Enkele
verbeterpunten, afgeleid uit de gekozen en zelfgeschreven antwoorden, zijn:
•

Het uitbreiden van het onderdeel ‘Tips & Tricks’ met extra mogelijke momenten om de
methodiek af te nemen.

•

De inspiratie voor de mogelijke vragen wat uitbreiden om zo de methodiek nog meer
gebruiksvriendelijk en gebruiksklaar te maken.

•

De ‘Checklist’ eerder in de handleiding zetten om zo meer duidelijkheid te creëren.
Frequentie
(n=14)

Percentage

duidelijk.

9

64,29%

goed.

1

7,14%

goed en duidelijk.

4

28,57%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

duidelijk.

8

57,14%

goed.

0

0%

goed en duidelijk.

5

35,71%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

1

7,14%

duidelijk.

7

50%

goed.

2

14,29%

Handleiding
Ik vind het onderdeel ‘Aanpak’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Verloop’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Tips & Tricks’ van de handleiding
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goed en duidelijk.

2

14,29%

te beperkt.

2

14,29%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

1

7,14%

duidelijk.

7

50%

goed.

1

7,14%

goed en duidelijk.

5

35,71%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

1

7,14%

eigen antwoord.

0

0%

Ik vind het onderdeel ‘Checklist’ van de handleiding

Het volgende onderdeel dat in de bevraging besproken wordt, is een inschatting van de tijd die
leerkrachten verwachten dat de methodiek in beslag gaat nemen. In de handleiding gaven wij aan
dat de voorbereiding 10 minuten zou duren, net zoals de stemming. Voor de nabespreking hadden
we geen gerichte duur gegeven. 57,14% van de respondenten schatte in dat de feedbackwolk 20
tot 50 minuten in beslag neemt. 28,57% verwacht dat de methodiek 10 tot 20 minuten duurt en
14,29% denkt er 5 tot 10 minuten aan te besteden. Dit zijn uitlopende antwoorden maar worden
meegenomen in de laatste herwerking van de methodiek.
Vervolgens werd ook het niveau van feedback bevraagd. Wij gaven aan dat deze methodiek zich
het meest leent aan gerichte feedback en 72,73% van de respondenten (n=11) volgen ons in deze
keuze. 3 respondenten of 27,27% vinden dat deze methodiek beter ingezet kan worden bij het
bevragen van algemene feedback. De respondenten die kozen voor het bevragen van algemene
feedback, gaven aan dat ze deze methodiek zouden gebruiken om eerst algemene, globale feedback
te verzamelen om vervolgens op een andere manier er dieper op in te gaan.
Als laatste toetsten we het gebruik van de methodiek af door zaken zoals het bijleren over
feedback, de waarde van de feedback, mogelijke verbeteringen door de feedback en het gebruik
en aanraden van de feedback te bevragen. Bijna alle gemiddelden zitten tussen ‘eerder eens’ en
‘helemaal eens’ met kleine standaarddeviaties, wat positief is. De verwachting dat de leerlingen
iets gaan bijleren over feedback scoort lager (m=3,43) met een hogere standaardafwijking (1,09).
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De methodieken zijn geen theorielessen rond feedback dus de leerlingen kunnen enkel iets bijleren
door het te doen, zonder theoretische houvast.
Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Ik verwacht dat mijn leerlingen iets gaan bijleren over
feedback.

3,43

1,09

Ik verwacht dat ik waardevolle feedback krijg van mijn
leerlingen.

4,29

0,47

Ik verwacht dat ik mijn lessen kan verbeteren aan de hand van
de feedback.

4,43

0,65

Ik zou deze methodiek gebruiken in mijn les.

4,43

0,76

Ik zou deze methodiek aanraden aan collega's.

4,14

0,77

Gebruik van de methodiek

Methodiek 2: Klaskader
De tweede methodiek is beoordeeld door 13 respondenten. Ook hier werd er gepeild naar de
inspiratie, interesse, het nut, de waarde en de duidelijkheid van de methodiek zelf. Alle items
vertonen hoge gemiddelde scores en zitten tussen ‘eerder eens’ en ‘helemaal eens’. Hieruit kunnen
we concluderen dat de methodiek als inspirerend, interessant, nuttig, waardevol en duidelijk
aangevoeld wordt door de respondenten.
Ik vond deze methodiek…

Gemiddelde (m)

Standaardafwijking (sd)

inspirerend.

4,46

0,66

interessant.

4,69

0,48

nuttig.

4,54

0,52

waardevol.

4,38

0,65

duidelijk.

4,85

0,38

Vervolgens werd de handleiding in zijn geheel bevraagd en werd er gekeken naar de structuur,
compleetheid, duidelijkheid en werkbaarheid. Ook hier scoren de vier items hoge gemiddelden
waardoor aan deze handleiding op dit moment geen aanpassingen nodig zijn.
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Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Er is een duidelijke structuur aanwezig.

4,85

0,38

Ik kan alle benodigde informatie hierin terugvinden.

4,92

0,28

Er komen geen vragen bij me op bij het lezen van de
handleiding.

4,85

0,38

Ik kan meteen aan de slag met de methodiek na het lezen van
de handleiding.

5,00

0

Handleiding

Binnen de handleiding werd er ook per onderdeel; aanpak, verloop, tips en checklist, gevraagd
naar de duidelijkheid of onduidelijkheid van elk deel. Zo kan er afgeleid worden dat het overgrote
deel van de respondenten de verschillende onderdelen duidelijk, goed of zowel duidelijk als goed
vonden. Het enige verbeterpunt, afgeleid uit de zelfgeschreven antwoorden, is dat de ‘Checklist’
eerder in de handleiding zou kunnen komen om zo meer duidelijkheid te creëren.
Frequentie
(n=13)

Percentage

duidelijk.

5

38,46%

goed.

4

30,77%

goed en duidelijk.

4

30,77%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

duidelijk.

8

61,54%

goed.

3

23,08%

goed en duidelijk.

1

7,69%

te beperkt.

1

7,69%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

5

38,46%

Handleiding
Ik vind het onderdeel ‘Aanpak’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Verloop’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Tips & Tricks’ van de handleiding
duidelijk.
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goed.

5

38,46%

goed en duidelijk.

3

23,08%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

duidelijk.

4

30,77%

goed.

6

46,15%

goed en duidelijk.

1

7,69%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

1

7,69%

eigen antwoord.

1

7,69%

Ik vind het onderdeel ‘Checklist’ van de handleiding

Het volgende onderdeel dat in de bevraging besproken wordt, is een inschatting van de tijd die
leerkrachten verwachten dat de methodiek in beslag gaat nemen. In de handleiding gaven wij aan
dat de methodiek 10 tot 15 minuten zou duren. 38,46% van de respondenten gaf aan dat het
klaskader 20 tot 50 minuten in beslag neemt. Hetzelfde percentage gaf aan dat het 10 tot 20
minuten zou duren. 23,08% schatte in dat ze 5 tot 10 minuten zouden nodig hebben hiervoor. Dit
zijn uitlopende antwoorden maar worden meegenomen in de laatste herwerking van de methodiek.
Vervolgens werd ook het niveau van feedback bevraagd. Wij gaven aan dat deze methodiek zich
het meest leent aan gerichte feedback en 75% van de respondenten (n=12) volgen ons in deze
keuze. 3 respondenten of 25% vinden dat deze methodiek beter ingezet kan worden bij het
bevragen van algemene feedback. Alle drie de respondenten die kozen voor algemene feedback
geven aan dat ze vinden dat de methodiek zo ruim en zo eng mogelijk gemaakt kan worden als de
leerkracht zelf wil. Zo kan de leerkracht zelf bepalen of ze algemene of specifieke feedback willen
bevragen. Dit is een element waar we verder over kunnen nadenken voor de finale herwerking.
Als laatste werden zaken zoals het bijleren over feedback, de waarde van de feedback, mogelijke
verbeteringen door de feedback en het gebruik en aanraden van de feedback bevraagd. Bijna alle
gemiddelden zitten tussen ‘eerder eens’ en ‘helemaal eens’ met kleine standaarddeviaties, wat
positief is. Wederom scoort de verwachting dat de leerlingen iets gaan bijleren over feedback lager
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(m=3,62) met een hogere standaardafwijking (1,12). De methodieken zijn geen theorielessen rond
feedback dus de leerlingen kunnen enkel iets bijleren door het te doen, zonder theoretische houvast.
Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Ik verwacht dat mijn leerlingen iets gaan bijleren over
feedback.

3,62

1,12

Ik verwacht dat ik waardevolle feedback krijg van mijn
leerlingen.

4,23

0,73

Ik verwacht dat ik mijn lessen kan verbeteren aan de hand
van de feedback.

4,54

0,52

Ik zou deze methodiek gebruiken in mijn les.

4,69

0,63

Ik zou deze methodiek aanraden aan collega's.

4,62

0,65

Gebruik van de methodiek

Methodiek 3: Collage van de leerkracht
Deze methodiek is beoordeeld door 17 respondenten waar we bij hen ook peilden naar de
inspiratie, interesse, het nut, de waarde en de duidelijkheid van de methodiek zelf. Alle items
vertonen hoge gemiddelde scores en zitten tussen ‘eerder eens’ en ‘helemaal eens’. Zo kunnen we
besluiten dat de methodiek als inspirerend, interessant, nuttig, waardevol en duidelijk aangevoeld
wordt door de leerkrachten.
Ik vond deze methodiek…

Gemiddelde (m)

Standaardafwijking (sd)

inspirerend.

4,41

1,06

interessant.

4,53

0,80

nuttig.

4,35

1,00

waardevol.

4,47

0,87

duidelijk.

4,65

0,61

Vervolgens werd de handleiding in zijn geheel bevraagd en werd er gekeken naar de structuur,
compleetheid, duidelijkheid en werkbaarheid. Ook hier scoren de vier onderdelen hoge
gemiddelden waardoor aan deze handleiding op deze vlakken geen aanpassingen nodig zijn.
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Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Er is een duidelijke structuur aanwezig.

4,76

0,75

Ik kan alle benodigde informatie hierin terugvinden.

4,59

0,87

Er komen geen vragen bij me op bij het lezen van de
handleiding.

4,29

1,05

Ik kan meteen aan de slag met de methodiek na het lezen
van de handleiding.

4,82

0,53

Handleiding

Binnen de handleiding werd er ook per onderdeel; aanpak, verloop, tips en checklist, gevraagd
naar de duidelijkheid of onduidelijkheid van elk deel. Zo kan er afgeleid worden dat het overgrote
deel van de respondenten de verschillende onderdelen duidelijk, goed of zowel duidelijk als goed
vonden. Enkele verbeterpunten die de leerkrachten aangaven via de zelfgeschreven antwoorden
en de aangegeven antwoorden, zijn:
•

starten met een brainstorm over welke feedback leerlingen willen geven zodat ze
doelgericht aan de collage kunnen beginnen.

•

stappenplannen bij de gesuggereerde apps.

•

concretisering van het verloop met enkele voorbeelden.

•

de bespreking met de leerlingen wat meer gestuurd aanbieden.
Frequentie
(n=17)

Percentage

duidelijk.

6

35,29%

goed.

5

29,41%

goed en duidelijk.

4

23,53%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

2

11,76%

duidelijk.

5

29,41%

goed.

5

29,41%

Handleiding
Ik vind het onderdeel ‘Aanpak’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Verloop’ van de handleiding
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goed en duidelijk.

5

29,41%

te beperkt.

1

5,88%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

1

5,88%

duidelijk.

7

41,18%

goed.

5

29,41%

goed en duidelijk.

2

11,76%

te beperkt.

3

17,65%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

duidelijk.

5

30,77%

goed.

8

46,15%

goed en duidelijk.

3

7,69%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

1

7,69%

eigen antwoord.

1

7,69%

Ik vind het onderdeel ‘Tips & Tricks’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Checklist’ van de handleiding

Het volgende onderdeel dat in de bevraging besproken wordt, is een inschatting van de tijd die
leerkrachten verwachten dat de methodiek in beslag gaat nemen. In de handleiding gaven wij aan
dat de voorbereiding 10 minuten zou duren, het maken van de collage 30 minuten en de bespreking
10 minuten. Zo zou deze methodiek een volledig lesuur vullen. 70,59% van de respondenten
schatten in dat de methodiek meer dan 50 minuten zou duren. Een kleiner percentage, van 23,53%,
gaf aan dat het 20 tot 50 minuten zou duren. Eén persoon (5,88%) denkt de methodiek te kunnen
afnemen in 10 tot 20 minuten. Deze duidelijke feedback wordt meegenomen in de tijdsaanduiding
van de methodiek.
Ook het niveau van feedback werd bevraagd. Wij gaven aan dat deze methodiek zich het meest
leent aan algemene feedback en 87,5% van de respondenten (n=16) volgen ons in deze keuze.
Twee respondenten of 12,5% vinden dat deze methodiek beter ingezet kan worden bij het bevragen
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van algemene feedback. Deze respondenten lichten hun keuze toe door aan te geven dat ze zowel
algemene als gerichte feedback willen bevragen met deze methodiek. Zo stelt een respondent dat
hij/zij ‘zowel algemeen (hoe zien zij hun ideale leerkracht, wat verwachten zij eigenlijk van een
leerkracht) en gericht (hoe functioneert de leerkracht in hun ogen, waar moet die aan werken)
aanduiden’. Dit is een suggestie waar we verder over kunnen nadenken met het oog op de finale
herwerking.
Tot slot werden zaken zoals het bijleren over feedback, de waarde van de feedback, mogelijke
verbeteringen door de feedback en het gebruik en aanraden van de feedback bevraagd. Bijna alle
gemiddelden zitten tussen ‘eerder eens’ en ‘helemaal eens’ met kleine standaarddeviaties, wat
positief is. Ook hier scoort de verwachting dat de leerlingen iets gaan bijleren over feedback lager
(m=3,63) met een hogere standaardafwijking (1,5). De methodieken zijn geen theorielessen rond
feedback dus de leerlingen kunnen enkel iets bijleren door het te doen, zonder theoretische houvast.
Een respondent geeft aan dat hij/zij denkt dat de leerlingen best eerst een les krijgen rond feedback
voordat ze waardevolle feedback kunnen geven.
Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Ik verwacht dat mijn leerlingen iets gaan bijleren over
feedback.

3,63

1,5

Ik verwacht dat ik waardevolle feedback krijg van mijn
leerlingen.

4,29

0,59

Ik verwacht dat ik mijn lessen kan verbeteren aan de hand
van de feedback.

4,18

0,88

Ik zou deze methodiek gebruiken in mijn les.

4,47

1,01

Ik zou deze methodiek aanraden aan collega's.

4,25

1,06

Gebruik van de methodiek

Methodiek 4: Feedbacksandwich
Twaalf respondenten hebben zich gebogen over deze methodiek. Ook hier werd er gepeild naar de
inspiratie, interesse, het nut, de waarde en de duidelijkheid van de methodiek zelf. Alle items
vertonen hoge gemiddelde scores en zitten tussen ‘eerder eens’ en ‘helemaal eens’. Zo kunnen we
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besluiten dat de methodiek als inspirerend, interessant, nuttig, waardevol en duidelijk aangevoeld
wordt door de leerkrachten.
Ik vond deze methodiek…

Gemiddelde (m)

Standaardafwijking (sd)

inspirerend.

4,42

1,00

interessant.

4,67

0,65

nuttig.

4,67

0,49

waardevol.

4,67

0,65

duidelijk.

4,50

0,67

De handleiding werd ook in zijn geheel bevraagd en gekeken naar de structuur, compleetheid,
duidelijkheid en werkbaarheid. Ook hier scoren de vier onderdelen hoge gemiddelden waardoor
aan deze handleiding op deze vlakken geen aanpassingen nodig zijn.
Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Er is een duidelijke structuur aanwezig.

4,75

0,62

Ik kan alle benodigde informatie hierin terugvinden.

4,50

1,00

Er komen geen vragen bij me op bij het lezen van de
handleiding.

4,42

1,00

Ik kan meteen aan de slag met de methodiek na het lezen van
de handleiding.

4,67

0,65

Handleiding

Binnen de handleiding werd er ook per onderdeel; aanpak, verloop, tips en checklist, gevraagd
naar de duidelijkheid of onduidelijkheid van elk deel. Zo kan er afgeleid worden dat het overgrote
deel van de respondenten de verschillende onderdelen duidelijk, goed of zowel duidelijk als goed
vonden. Enkele verbeterpunten die de leerkrachten aangaven via de zelfgeschreven antwoorden
en de aangegeven antwoorden, zijn:
•

extra benadrukken dat de manier waarop feedback gegeven wordt heel belangrijk is. Bv.:
beleefd, zoveel mogelijk waarnemingen aan te halen, vertellen vanuit het effect dat een
bepaalde actie op leerlingen heeft.

•

de checklist eerder vooraan zetten.
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Frequentie
(n=12)

Percentage

duidelijk.

6

50%

goed.

4

33,33%

goed en duidelijk.

1

8,33%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

1

8,33%

duidelijk.

7

58,33%

goed.

2

16,67%

goed en duidelijk.

1

8,33%

te beperkt.

1

8,33%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

1

8,33%

duidelijk.

4

33,33%

goed.

5

41,67%

goed en duidelijk.

1

8,33%

te beperkt.

1

8,33%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

1

8,33%

duidelijk.

6

50%

goed.

4

33,33%

goed en duidelijk.

0

0%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

2

16,67%

Handleiding
Ik vind het onderdeel ‘Aanpak’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Verloop’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Tips & Tricks’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Checklist’ van de handleiding
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Ook een inschatting van de tijd die leerkrachten verwachten dat de methodiek in beslag gaat
nemen, wordt bevraagd. In de handleiding gaven wij aan dat de voorbereiding 2 minuten zou duren
en het invullen van de methodiek 10 tot 15 minuten. De helft van de respondenten gaf aan 10 tot
20 minuten in te plannen voor deze methodiek. 33,33% zou 5 tot 10 minuten vrijhouden voor de
methodiek. Eén persoon (8,33%) denkt de methodiek te kunnen afnemen in minder dan 5 minuten
terwijl een andere respondent (8,33%) tussen de 20 en 50 minuten hiervoor inschat. Deze
meningen worden meegenomen in de tijdsaanduiding van de methodiek.
Ook het niveau van feedback werd bevraagd. Wij gaven aan dat deze methodiek zich het meest
aansluit bij algemene feedback. De respondenten waren verdeeld over deze keuze. De helft sluit
zich aan bij het bevragen van algemene feedback via deze methodiek terwijl de andere helft eerder
gerichte feedback zou verzamelen met de feedbacksandwich. De leerkrachten die kozen voor een
algemene bevraging van feedback geven aan dat ze waarde zien in de vrijheid die leerlingen
krijgen en zo kunnen zeggen wat zij belangrijk vinden zodat je als leerkracht weet wat er bij de
leerlingen leeft. De keuze voor de gerichte feedback wordt ondersteund door het aanvoelen dat de
kracht van de methodiek is dat de leerlingen op korte tijd veel input kunnen geven, maar dat dit
enkel werkt als het gericht kan. Zowel de argumenten voor algemene als gerichte feedback zijn
belangrijk om te bekijken bij de laatste aanpassing.
Tot slot werden items zoals het bijleren over feedback, de waarde van de feedback, mogelijke
verbeteringen door de feedback en het gebruik en aanraden van de feedback bevraagd. Alle
gemiddelden zitten tussen ‘eerder eens’ en ‘helemaal eens’ met kleine standaarddeviaties, wat
positief is.

Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Ik verwacht dat mijn leerlingen iets gaan bijleren over
feedback.

4,33

0,65

Ik verwacht dat ik waardevolle feedback krijg van mijn
leerlingen.

4,67

0,49

Ik verwacht dat ik mijn lessen kan verbeteren aan de hand
van de feedback.

4,67

0,49

Gebruik van de methodiek
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Ik zou deze methodiek gebruiken in mijn les.

4,92

0,29

Ik zou deze methodiek aanraden aan collega's.

4,67

0,49

Methodiek 5: Wonderwoord
Deze methodiek is bekeken door 11 respondenten. Er werd bij hen gepeild naar de inspiratie,
interesse, het nut, de waarde en de duidelijkheid van de methodiek zelf. Alle items vertonen hoge
gemiddelde scores en zitten tussen ‘eerder eens’ en ‘helemaal eens’. Zo kunnen we besluiten dat
de methodiek als inspirerend, interessant, nuttig, waardevol en duidelijk aangevoeld wordt door
de leerkrachten.
Ik vond deze methodiek…

Gemiddelde (m)

Standaardafwijking (sd)

inspirerend.

4,00

1,05

interessant.

4,50

0,71

nuttig.

4,50

0,71

waardevol.

4,30

0,67

duidelijk.

4,80

0,42

De handleiding werd ook in zijn geheel bevraagd en gekeken naar de structuur, compleetheid,
duidelijkheid en werkbaarheid. Ook hier scoren de vier onderdelen hoge gemiddelden waardoor
aan deze handleiding op deze vlakken geen aanpassingen nodig zijn.

Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Er is een duidelijke structuur aanwezig.

5,00

1,00

Ik kan alle benodigde informatie hierin terugvinden.

4,90

0,32

Er komen geen vragen bij me op bij het lezen van de
handleiding.

4,91

0,30

Ik kan meteen aan de slag met de methodiek na het lezen van
de handleiding.

4,73

0,47

Handleiding
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Binnen de handleiding werd er ook per onderdeel; aanpak, verloop, tips en checklist, gevraagd
naar de duidelijkheid of onduidelijkheid van elk deel. Zo kan er afgeleid worden dat de
respondenten de verschillende onderdelen duidelijk, goed of zowel duidelijk als goed vonden.
Frequentie
(n=11)

Percentage

duidelijk.

6

54,55%

goed.

4

36,36%

goed en duidelijk.

1

9,09%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

duidelijk.

8

72,73%

goed.

2

18,18%

goed en duidelijk.

1

9,09%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

duidelijk.

4

36,36%

goed.

6

54,55%

goed en duidelijk.

1

9,09%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

duidelijk.

5

45,45%

goed.

3

27,27%

goed en duidelijk.

3

27,27%

Handleiding
Ik vind het onderdeel ‘Aanpak’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Verloop’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Tips & Tricks’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Checklist’ van de handleiding
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te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

Ook een inschatting van de tijd die leerkrachten verwachten dat de methodiek in beslag gaat
nemen, wordt bevraagd. In de handleiding gaven wij aan dat de voorbereiding 2 minuten zou duren
en het invullen van de methodiek 5 tot 10 minuten. Meer dan de helft van de respondenten
(54,55%) gaf aan 5 tot 10 minuten in te plannen voor deze methodiek. 36,36% zou 10 tot 20
minuten vrijhouden voor de methodiek. Eén persoon (9,09%) denkt de methodiek te kunnen
afnemen in minder dan 5. Deze meningen worden meegenomen in de verdere tijdsaanduiding van
de methodiek.
Ook het niveau van feedback werd bevraagd. Wij gaven aan dat deze methodiek zich het meest
aansluit bij algemene feedback. De respondenten waren verdeeld over deze keuze. De meeste
respondenten (63,64%) sluit zich aan bij het bevragen van algemene feedback via deze methodiek.
De andere leerkrachten (36,36%) kozen voor een gerichte bevraging van feedback. Dit omdat ze
aangeven dat het niveau van feedback afhangt van de vragen die gesteld worden door de leerkracht.
Zo gaat deze methodiek specifiek over één les maar over meerdere aspecten van het leraarschap.
Zowel de argumenten voor algemene als gerichte feedback zijn belangrijk om te bekijken bij de
laatste aanpassing.
Als laatste vragenreeks werden items zoals het bijleren over feedback, de waarde van de feedback,
mogelijke verbeteringen door de feedback en het gebruik en aanraden van de feedback bevraagd.
Alle gemiddelden zitten tussen ‘eerder eens’ en ‘helemaal eens’ met kleine standaarddeviaties, wat
positief is.
Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Ik verwacht dat mijn leerlingen iets gaan bijleren over
feedback.

4,18

0,87

Ik verwacht dat ik waardevolle feedback krijg van mijn
leerlingen.

4,27

0,79

Ik verwacht dat ik mijn lessen kan verbeteren aan de hand
van de feedback.

4,45

0,52

Gebruik van de methodiek
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Ik zou deze methodiek gebruiken in mijn les.

4,20

0,92

Ik zou deze methodiek aanraden aan collega's.

4,30

0,67

Methodiek 6: Groeidocument
Dertien respondenten hebben de zesde methodiek bekeken en daar hun mening over gegeven.
Gekeken naar de vragen rond de methodiek zelf, werd er gepeild naar de inspiratie, interesse, het
nut, de waarde en de duidelijkheid. Alle items vertonen hoge gemiddelde scores en zitten tussen
‘eerder eens’ en ‘helemaal eens’. Hieruit kunnen we concluderen dat de methodiek als inspirerend,
interessant, nuttig, waardevol en duidelijk aangevoeld wordt door de respondenten.
Ik vond deze methodiek…

Gemiddelde (m)

Standaardafwijking (sd)

inspirerend.

4,62

0,51

interessant.

4,54

0,88

nuttig.

4,85

0,38

waardevol.

4,69

0,63

duidelijk.

4,38

0,77

Vervolgens werd er gepeild naar de meningen van de respondenten over de handleiding in zijn
geheel. Elementen zoals structuur, compleetheid, duidelijkheid en werkbaarheid werden afgetoetst
bij hen. Wederom scoren de vier items hoge gemiddelden waardoor aan deze handleiding op dit
moment geen aanpassingen gevraagd zijn.
Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Er is een duidelijke structuur aanwezig.

4,69

0,48

Ik kan alle benodigde informatie hierin terugvinden.

4,77

0,44

Er komen geen vragen bij me op bij het lezen van de
handleiding.

4,25

1,14

Ik kan meteen aan de slag met de methodiek na het lezen
van de handleiding.

4,25

1,22

Handleiding
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Op vlak van de handleiding werd er ook per onderdeel, aanpak, verloop, tips en checklist, gevraagd
naar de duidelijkheid of onduidelijkheid van elk deel. Dit werd gedaan via de frequentietabel. Zo
kan er afgeleid worden dat het overgrote deel van de respondenten de verschillende onderdelen
duidelijk, goed of zowel duidelijk als goed vonden. Enkele verbeterpunten, afgeleid uit de gekozen
en zelfgeschreven antwoorden, zijn:
•

tips over het verloop van een klasgesprek.

•

een werkbaar, vooropgesteld sjabloon voor het groeidocument.

•

extra tips & tricks voor taalzwakke leerlingen.
Frequentie
(n=13)

Percentage

duidelijk.

8

61,54%

goed.

2

15,38%

goed en duidelijk.

3

23,08%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

duidelijk.

7

53,85%

goed.

3

23,08%

goed en duidelijk.

2

15,38%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

1

7,69%

eigen antwoord.

0

0%

duidelijk.

7

53,85%

goed.

2

15,38%

goed en duidelijk.

3

23,08%

te beperkt.

1

7,69%

Handleiding
Ik vind het onderdeel ‘Aanpak’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Verloop’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Tips & Tricks’ van de handleiding
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te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

duidelijk.

6

46,15%

goed.

3

23,08%

goed en duidelijk.

3

23,08%

te beperkt.

1

7,69%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

Ik vind het onderdeel ‘Checklist’ van de handleiding

Het volgende onderdeel dat in de bevraging besproken wordt, is een inschatting van de tijd die
leerkrachten verwachten dat de methodiek in beslag gaat nemen. In de handleiding gaven wij aan
dat de voorbereiding 5 tot 10 minuten zou duren, en de stemming 15 tot 20 minuten. De tijd voor
de bespreking en de individuele verwerking is naar keuze van de leerkracht. De meerderheid
(46,15%) schatte in dat de methodiek 20 tot 50 minuten in beslag neemt. 38,46% verwacht meer
dan 50 minuten te spenderen. Dit zijn uitlopende antwoorden maar worden meegenomen in de
laatste herwerking van de methodiek.
Vervolgens werd ook het niveau van feedback bevraagd. Wij gaven aan dat deze methodiek zich
het meest leent aan gerichte feedback en 69,23% van de respondenten (n=13) volgen ons in deze
keuze. Vier respondenten of 30,77% vinden dat deze methodiek beter ingezet kan worden bij het
bevragen van algemene feedback. De respondenten die kozen voor het bevragen van algemene
feedback, gaven aan dat ze deze methodiek zouden gebruiken om eerst algemene, globale feedback
te verzamelen om vervolgens op een andere manier er dieper op in te gaan.
Als laatste stap werd het gebruik van de methodiek afgetoetst door zaken zoals het bijleren over
feedback, de waarde van de feedback, mogelijke verbeteringen door de feedback en het gebruik
en aanraden van de feedback te bevragen. Bijna alle gemiddelden zitten tussen ‘eerder eens’ en
‘helemaal eens’ met kleine standaarddeviaties, wat positief is. De verwachting dat de leerlingen
iets gaan bijleren over feedback scoort lager (m=3,92). De methodieken zijn geen theorielessen
rond feedback dus de leerlingen kunnen enkel iets bijleren door het te doen, zonder theoretische
houvast.
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Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Ik verwacht dat mijn leerlingen iets gaan bijleren over
feedback.

3,92

0,86

Ik verwacht dat ik waardevolle feedback krijg van mijn
leerlingen.

4,23

0,83

Ik verwacht dat ik mijn lessen kan verbeteren aan de hand
van de feedback.

4,69

0,48

Ik zou deze methodiek gebruiken in mijn les.

4,00

1,41

Ik zou deze methodiek aanraden aan collega's.

4,54

0,88

Gebruik van de methodiek

Methodiek 7: Feedbackladder
De laatste methodiek is bekeken door 10 leerkrachten. In de eerste vragen wordt er gekeken naar
de inspiratie, interesse, het nut, de waarde en de duidelijkheid van de methodiek zelf. Alle items
vertonen hoge gemiddelde scores en zitten tussen ‘eerder eens’ en ‘helemaal eens’. Hieruit kunnen
we concluderen dat de methodiek als inspirerend, interessant, nuttig, waardevol en duidelijk
aangevoeld wordt door de respondenten.
Ik vond deze methodiek…

Gemiddelde (m)

Standaardafwijking (sd)

inspirerend.

4,60

0,70

interessant.

4,70

0,67

nuttig.

4,10

1,10

waardevol.

4,60

0,70

duidelijk.

4,56

0,53

Vervolgens werd de handleiding in zijn geheel bevraagd en werd er gekeken naar de structuur,
compleetheid, duidelijkheid en werkbaarheid. Het derde item dat bevraagd of de respondenten nog
vragen hebben na het lezen van de handleiding scoort lager dan de andere items (m= 3,50). Zo
haalden twee respondenten aan dat ze zelf nog de feedbacktool van VSK moesten zoeken en dat
het opnemen van de hyperlinks een pluspunt zou zijn. Dit zouden ze ook willen voor de
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instructiefilmpjes. Ook vinden enkele leerkrachten deze methodiek ingewikkelder dan enkele van
de voorgaande methodieken en voelen aan dat dit ook moeilijker is voor de leerlingen.
Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Er is een duidelijke structuur aanwezig.

4,80

0,42

Ik kan alle benodigde informatie hierin terugvinden.

4,60

0,70

Er komen geen vragen bij me op bij het lezen van de
handleiding.

3,50

1,18

Ik kan meteen aan de slag met de methodiek na het lezen
van de handleiding.

4,10

0,88

Handleiding

Binnen de handleiding werd er ook per onderdeel (aanpak, verloop, tips en checklist) gevraagd
naar de duidelijkheid of onduidelijkheid van elk deel. Zo kan er afgeleid worden dat het overgrote
deel van de respondenten de verschillende onderdelen duidelijk, goed of zowel duidelijk als goed
vonden. De verbeterpunten, afgeleid uit de zelfgeschreven antwoorden, zijn:
•

de toevoeging van de hyperlinks naar de instructiefilmpjes en de feedbacktool van VSK.

•

Een theoretisch kader rond het 4G-model dat aan de leerlingen toegelicht kan worden.
Frequentie
(n=10)

Percentage

duidelijk.

4

40%

goed.

3

30%

goed en duidelijk.

2

20%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

1

10%

eigen antwoord.

0

0%

duidelijk.

3

30%

goed.

3

30%

Handleiding
Ik vind het onderdeel ‘Aanpak’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Verloop’ van de handleiding

INTERDISCIPLINAIR PROJECT: FEEDBACKMAP 2.0

121

goed en duidelijk.

0

0%

te beperkt.

2

20%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

2

20%

duidelijk.

4

40%

goed.

1

10%

goed en duidelijk.

2

20%

te beperkt.

2

20%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

1

10%

duidelijk.

6

60%

goed.

1

10%

goed en duidelijk.

3

30%

te beperkt.

0

0%

te uitgebreid.

0

0%

eigen antwoord.

0

0%

Ik vind het onderdeel ‘Tips & Tricks’ van de handleiding

Ik vind het onderdeel ‘Checklist’ van de handleiding

Het volgende onderdeel dat in de bevraging besproken wordt, is een inschatting van de tijd die
leerkrachten verwachten dat de methodiek in beslag gaat nemen. In de handleiding gaven wij aan
dat de voorbereiding 10 minuten zou duren en het gebruik van de feedbacktool 15 tot 20 minuten.
In een volgende les zou er 20 tot 30 minuten gebruikt moeten worden voor een nabespreking. De
helft van de respondenten gaf aan dat deze methodiek 20 tot 50 minuten in beslag neemt. 30% gaf
aan dat het meer dan 50 minuten zou duren en 20% dacht dat ze 10 tot 20 minuten zouden voorzien.
Al deze antwoorden worden meegenomen in de laatste herwerking van de methodiek.
Vervolgens werd ook het niveau van feedback bevraagd. Wij gaven aan dat deze methodiek zich
het meest leent aan algemene feedback en 62,5% van de respondenten (n=8) volgen ons in deze
keuze. Drie respondenten (37,5%) vinden dat deze methodiek beter ingezet kan worden bij het
bevragen van gerichte feedback. De respondenten die kozen voor gerichte feedback geven aan dat
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ze vinden dat het 4G model zorgt voor specifieke feedback. Zo haalt een leerkracht aan dat
‘aangezien de bespreking op een ander moment komt, kan je als leerkracht de resultaten al bekijken
en dan gericht inzoomen op de pijnpunten’. Dit is een element waar we verder over kunnen
nadenken voor de finale herwerking.
De laatste items die bevraagd werden, gaat over het gebruik van de methodiek. Het bijleren over
feedback, de waarde van de feedback, mogelijke verbeteringen door de feedback en het gebruik
en aanraden van de feedback worden bevraagd. Bijna alle gemiddelden zitten tussen ‘eerder eens’
en ‘helemaal eens’ met kleine standaarddeviaties, wat positief is. Het item ‘Ik zou deze methodiek
gebruiken in mijn les’ scoort lager dan de anderen (m=3,40) met een hoge standaarddeviatie (1,58).
Drie respondenten geven aan dat deze methodiek niet mogelijk is in hun klassen omdat ze
aanvoelen dat hun leerlingen dit niet kunnen. Eén respondent geeft aan dat hij/zij het 4G model
reeds heeft gebruikt in een andere context en dit een vrij omslachtige manier van evalueren vindt.
Gemiddelde
(m)

Standaardafwijking (sd)

Ik verwacht dat mijn leerlingen iets gaan bijleren over
feedback.

4,80

0,42

Ik verwacht dat ik waardevolle feedback krijg van mijn
leerlingen.

4,40

0,70

Ik verwacht dat ik mijn lessen kan verbeteren aan de hand van
de feedback.

4,30

0,67

Ik zou deze methodiek gebruiken in mijn les.

3,40

1,58

Ik zou deze methodiek aanraden aan collega's.

4,10

1,20

Gebruik van de methodiek
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Wat ind je allemaal in de e b ndel?
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Me h de 1:
De Feedback lk
1) I leidi g
Aan de hand van deze methodiek gaan de leerlingen aan de
slag om samen een overzichtelijk schema op te bouwen omtrent
jouw e ke ka e e (m gelijke) e k
e . De
methodiek heeft een opbouwend karakter zodat jij ook verder
kan, eventueel met suggesties tot verbetering van de leerlingen.
Be ie
d naar de feedback van jouw leerlingen?
Zi om aan de slag te gaan met hun feedback?
Nie ba g om kennis te maken met een leuke online tool?
Drie keer ja? Dan is deze methodiek echt iets voor jou!

Klaa ? S a !
Deze methodiek is e e cha elijk
de b
d. ndien je
hier meer over wilt weten, stuur gerust een mailtje naar
projectgroepvsk@gmail.com

2) Checkli
Ke

de :

Klassikaal
Digitaal
nteractief
(Gedeeltelijk) anoniem

D el elli g:
De leraar krijgt zicht op zijn sterke kanten en werkpunten en krijgt suggesties hoe er,
volgens de leerlingen, gewerkt kan worden aan de zwakke punten.

D elg

e :

Geschikt voor leerlingen vanaf de tweede graad (alle onderwijsvormen van het reguliere
secundaire onderwijs)

Tijd d

feedbackm me

:

Voorbereiding: 10 minuten
Stemming: 10 minuten
Bespreking: naar keuze

Be

digdhede :

Account op Mentimeter
nternetverbinding
Computer voor de leerkracht
Smartphone of computer voor de leerlingen

3) Aa ak

Voor de methodiek van start gaat, licht je de werkvorm toe. Je geeft aan bereid te zijn om
te luisteren en aan de slag te gaan met de feedback van de leerlingen. Leg uit wat je
verwacht van hun feedback. Maak duidelijke afspraken met de leerlingen over wat kan
en niet kan (bv. wel/geen emoji s gebruiken, geen scheldwoorden, ).
Fa e 1 - De lee li ge m e e e kele

age bea

de .

Als leerkracht kies je één van de vijf aspecten van het leraarschap waarover je feedback
wil verzamelen (kijk voor inspiratie naar de bijlage). Je kan dit eventueel toelichten aan de
hand van een voorbeeld.
Je kan als leerkracht zelf kiezen of je open vragen stelt of dat je eventueel mogelijke
antwoorden geeft waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Deze tweede optie is
aangeraden wanneer er taalzwakke leerlingen in je klas zitten. Hou er dan rekening mee
dat je antwoordopties zo breed mogelijk zijn en dat je als leerkracht zo de feedback wel
mee stuurt.
De leerlingen beantwoorden de vragen via de online tool Mentimeter (mentimeter.com).
De antwoorden verschijnen per vraag in een woordenwolk op het bord. Antwoorden
die meermaals worden gegeven, worden groter weergegeven op het scherm.
Een voorbeeld:

Fa e 2 - Kla ikale be

eki g

Aan de hand van deze woordenwolk kan je in gesprek gaan met de leerlingen, als de
leerlingen zich daar goed bij voelen. Jij kent je klas het best en hebt hier dan ook het
beste zicht op!
Je kan dit ook voorleggen aan de leerlingen. Vraag hen of ze deze fase van de methodiek
zien zitten. ndien je vermoed dat dit toch nog moeilijk is voor de leerlingen, kan je heel
algemene vragen stellen zoals 'Wat zou er bedoeld worden met wat er hier getypt
staat?'. Zo voelt geen enkele leerling zich verplicht zijn anonimiteit tijdens het gesprek op
te geven.
Ook kan je samen met je leerlingen brainstormen over eventuele acties die tot
verbetering kunnen leiden. Na het gesprek wordt tijd voorzien waarin de leerlingen nog
antwoorden / bedenkingen / opmerkingen kunnen opschrijven zodat dit anoniem
ingeleverd kan worden.

4) Ve l
De

be eidi g:

1) Ga naar www.mentimeter.com en maak een gratis account aan met je e-mailadres.

2) Als je account in orde is, verschijnt dit startscherm. Klik op ' e
starten.

e e

a i

' om te

3) Het type presentatie dat je nodig hebt voor deze methodiek is de '
klik daarop.

d cl

d' dus

4) n dit scherm kan je de voorbereidende vragen stellen.
- Bij '
e i ' typ je de vraag die je wil stellen.
- De 'e
ie e
e ' betekent het aantal antwoorden dat je leerlingen mogen
ingeven.

5) Heb je alles ingegeven? Klik dan op '

e e

'!

6) De vraag was: 'H e e l
zien:

H ek

e lee li ge a

de

ga i a ie a de le ?'. Dit scherm krijg je te

de ?

1) Leerlingen kunnen antwoorden door naar www.menti.com te gaan en de aangegeven
code in te vullen. n het voorbeeld is de code 10 01 31. Dit scherm krijgen de leerlingen
te zien:

2) De leerlingen krijgen de vraag te zien en kunnen antwoorden ingeven. Ze sturen deze
antwoorden in door op ' bmi ' te klikken.

3) De antwoorden verschijnen op jouw scherm.

Je kan dit scherm eventueel projecteren zodat ook de leerlingen dit kunnen zien. Om te
vermijden dat leerlingen elkaars antwoorden al zien voordat iedereen geantwoord heeft,
kan je die pas op het einde tonen. Zo vermijd je dat de leerlingen elkaar be nvloeden.
Rechtsonder zie je hoeveel leerlingen hebben deelgenomen.
Linksonder kom je terecht bij de instellingen.
Hier krijg je nog extra mogelijkheden
te zien zoals het sluiten van de stemming, 'cl e
i g', en een tijdslimiet instellen,
'c
d
'.

De antwoorden die de leerlingen typen zijn steeds beperkt tot 25 tekens (bv.: 'goed
uitleggen', 'de klas stilhouden', ...). Stimuleer de leerlingen om op voorhand goed na te
denken over hun feedback en deze beknopt te verwoorden. Wel kan je er natuurlijk als
leerkracht voor kiezen om de leerlingen de optie te geven om meerdere antwoorden te
geven.
Ook is het mogelijk om, in plaats van de woordenwolk, gebruik te maken van de
'open-ended' - functie. Met deze functie kan je open vragen stellen aan de leerlingen en
zo krijgen zij ook voldoende ruimte om een antwoord te formuleren. Hierbij verschijnen
de antwoorden van de leerlingen in tekstballonnen op het scherm.

5) Ti

& ick

Ti :
Gebruik deze methode op een gepast moment! Wil je wat tijd om de feedback te kunnen
implementeren in je leraarschap? Vraag de feedback dan voor een vakantieperiode.

Bela g ijk:
Niemand wordt verplicht tot het geven van een antwoord en indien gewenst, mogen er
ook meerdere antwoorden verstuurd worden.

E

a' :

ndien er geen internet of computer aanwezig is, kan de woordenwolk ook op het
krijtbord worden gemaakt. Wanneer de leerlingen akkoord gaan met een eerder
gegeven antwoord, wordt dit onderlijnd. Merk hierbij op dat er dan gee a
ieme
antwoorden gegeven worden.

Wa de

ee a ?

We
e g be e d aa
be d ge e feedbac
e be e
g
de e h d e . We
de he e g f
de a e de
e age
!
d
aa
aa

aa a
d
d , a d V aa
Sc
d
a
.

Bedank

a

c
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oor de amen erking!
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1) L aa a organi a or a d
:
-B
dd
aa d b c ba
d
-O a
d
aa d
d?
-S c
d
aa d
d d
2) L aa a coach a
-H
d
aa d
-O d
d
aa d
- Fac
d
aa
-M
d
aa d
3) L aa a on erper a
-K
d
aa
d dac
-K
d
aa d
4) L aa a feerbe aker:
-Z
d
aa
-R a
d
aa
- Maa d
aa d d
- Pa d
aa d
c
5) L aa a e al a or:
- Ha
d
aa
d aa
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V
B
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b d
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Be e lee k ach
Feedbac geef dage
b e
feedbac
e
a
aa de
e e
ee a
a e
e ach e a ee g ede e f a
e ch ee
e ee ach e
e aa cha e de ee ge
ee
e ge e
ed e .
Feedbac
age
ee ge
a
be e e
e
aa
a e

e e aa de ee ge , aa
'
de
ge ee de ch g. Feedbac e e ee ge a e de e
e a
a ee ach . Z '
e be g
de e
a ee ge . J e be e e e ge e e e
ch geh
d e ge aa dee d,
da h

e a
aa de
e e ge ee
ce . E ge
aag e aa e
g a b e e . Z che feedbac de a
e e a de e
ga e e . O d aag feedbac b
ee
e ,
ef a
aa
e e ee ge a
e e aa ee aa ge a e a fee .

O

e e he e b he e a e e a feedbac
e a , hebbe
e7 e h de e
e . A e e h d e e e e aa de e ge a e ee ge , aa hebbe
e ee e ge
ee . Z
he be a g
da e ee
e h d e e ec ee d e a b
, aa
b de a aa
e de e e h d e
geb
e .A e e h de e
a geb de , d
e
e
ege a
de d
ee ach b e
a .
Ve de
de de e ch e de e e e a de e h d e e
ege ch .
Ve ach i ge
f feedback?
Ve ach ingen
de be aagd aa de ee ge
da de e e
a e .D a
aa de a a he ch
aa f ee
e e . Feedback
d be aagd a ee
be aa de e de. B e de e e de e e de ee ge de ee ach e e . He
ge
a
be aa de e feedbac e age
e d e ec f e e e .
Algemee
f ge ich ?
He age a algemene feedback
g e
da e e e e e e e e
aa aa de ee ge e f ee be a g hech e . Wa ee e ge aagd
d aa
ge ich e feedback, a e de a be age
e
ec f e a ec a he e aa cha .
D
he age aa ge ich e feedback a he e
e da ee ge
e de
a
ge
feedbac e ge e
e ee e e de
e f be a g
de .
Se ie
f eel ?
Feedbac
age aa ee ge
e
e e ee ach a e f e e d aa d
d aa
ee e ie e c
e afge
e
d . Me de e e ie e a e a aa a
aa e a ee ach e e da e he ee . T ch a ee
eel e aa a
ge
aa de e e
a e . O da he feedbac ge e a
de
aa
d
aa e ,
ge de ee ge aa
ge feedbac
de he e f e be effe . Z
a feedbac ee
de dee a e e e
de .

A
iem f i e ac ief?
An nimi ei d aag b aa de e ghe d d e ee ge
e
ee
de he ge e
a feedbac . D e an nimi ei
gee ege b feedbac , aa he
ee ge
e
e he d e de e . Wa ee e aa ee
e h d g
e ee ach e
ee ge
d ge e ,
e
e gec e e d
de
aa in e ac ie e de
gege e feedbac
ge
. He af
e e a an nieme e in e ac ie e
men a
h e b he e .
di id eel f i g e ?
ndi id ele feedback
g e
da e a ee ach de e g a e e ee g e
ee
. n g e a he
da e a e ee ge e e aa aa he
d
e . Ee
dee a feedbac in g e
da ee ge e aa
e ge e h e
f e e e
ge , aa d
e h e ge feedbac
gaa bea g e e e . D
g
c c e e feedbac . Ee a de
dee a feedbac in g e
da ee ge
ch
e ge
ee ,
da de e g a ee
ed ge g e gedee d
d e
e e e
a he a
d d .Z
e e e e d d ee
aa ge
e
de .
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Be e ee

ach

Wat ind je allemaal in de e b ndel?

Fe e

ck

a
db

Me h de 2:
K a ade
1) I eidi g
Aan de hand van deze methodiek gaan de leerlingen aan de slag om
samen een overzicht op te bouwen omtrent jouw sterktes en
zwaktes. De methodiek heeft een opbouwend karakter, waarbij je
werkpunten in concrete acties omgezet worden.
Be e
d naar de feedback van jouw leerlingen?
Wil je leerlingen stimuleren in de
e g a
?
Nood aan een ac ef
e e tijdens de les?
Drie keer ja? Dan is deze methodiek echt iets voor jou!

K aa ? S a !
Deze methodiek is e e c a e
de b
d. ndien je
hier meer over wilt weten, stuur gerust een mailtje naar
projectgroepvsk@gmail.com

c e

2) Chec i
Ke

de :

ndividueel, in groep of klassikaal
Ontwikkelen van een kritische zin
Activerend

D e

e

g:

Leerlingen worden gestimuleerd om kritisch stil te staan bij het handelen van de
leerkracht. Hierdoor krijgt de leraar zicht op zijn sterkere en zwakkere punten en krijgt
suggesties hoe er, volgens de leerlingen, gewerkt kan worden aan de zwakkere punten.

D e

b e :

Kan voor alle leerlingen in het reguliere secundair onderwijs.

T d d

feedbac

e

Voorbereiding: 5 minuten
Noteren op post-its: 15 minuten
Bespreking: naar keuze

Be

d gd ede :

Post-its
Schrijfgerei

:

3) Aa a
Eerst ga je de werkvorm uitleggen aan je leerlingen. Hierbij is het van belang dat je
duidelijk aangeeft aan je leerlingen dat je openstaat voor hun feedback en dat je hier
graag mee aan de slag wilt gaan. Zo wordt er een veilige (leer)omgeving gecreëerd en
worden leerlingen gestimuleerd om op een open, maar respectvolle manier te
communiceren.

Fa e 1 - De ee
ge
ge
e bea
de
age :

-

d e e c

e de

e

e

Jij kan kiezen wat er bevraagd wordt. Je kan je laten inspireren door de bijlage omtrent
de verschillende aspecten van het leraarschap. Er zijn drie soorten post-its met elk hun
eigen kleurencode en betekenis. De groene post-it peilt naar een sterk punt, de rode
naar een werkpunt en de oranje naar een suggestie tot verbetering.

G

e :d

d

ee

ef

a de e .

Voorbeelden:
Wat vond je aangenaam tijdens deze les op vlak van de klassfeer?
Wat vond je goed georganiseerd tijdens deze les?
Wat vond je goed gestructureerd tijdens deze les?

R

d: D

d

ee

ega ef

a de e .

Voorbeelden:
Wat vond je niet aangenaam tijdens deze les op vlak van de klassfeer?
Wat vond je minder goed georganiseerd aan deze les?
Wat vond je minder goed gestructureerd tijdens deze les?

O a e: D
ef

a de ee
a de e

ac

d e ,
d .

da de

de

-

ee

Voorbeelden:
Hoe kan dat bepaald aspect verbeterd worden?
De vragen die gesteld worden en eventuele instructies kunnen via een PowerPoint
geprojecteerd worden om leerlingen structuur te bieden.
Pauzeer na elke post-it even. Dit doe je door de leerlingen hun post-its samen te laten
ophangen in de klas. Dit kan bijvoorbeeld tegen de muur of het bord.

Fa e 2

Be

ee

e e ee

ge

a e

de

-

ge

ee d

:

Als leerkracht ben je de moderator van het gesprek. Om de anonimiteit zoveel mogelijk te
waarborgen hebben we hierbij enkele tips:
- Zorg ervoor dat leerlingen elkaars antwoord niet kunnen lezen.
- Wees je bewust van de vragen die je stelt. Wanneer je een interessante of onduidelijke
post-it tegenkomt, kan je heel algemeen vragen Wat zou die leerling hiermee bedoelen? Zo
blijft de anonimiteit van de leerlingen gewaarborgd tijdens het gesprek.
- Blijf niet te lang hangen bij het bespreken van de rode post-its, maar kijk vooruit bij de
oranje post-its en denk na over hoe de groene je hierbij kunnen helpen.

4) Ve
De

be e d g:

1) Voorzie post-its in drie verschillende kleuren, namelijk groen, rood en oranje. Zorg dat je
genoeg post-its hebt, zodat leerlingen die meerdere dingen willen opschrijven hier ook
ruimte voor hebben.
Elke leerling moet op z'n minst één rode en één groene post-it gebruikt hebben. De oranje
post-its zijn optioneel (want niet evident voor elke leerling), maar wel sterk aangeraden.
2) Denk na over waar je de post-its gaat laten ophangen, zodat dit op een gestructureerde
wijze kan verlopen. Stel vooraf duidelijke regels op over het rondlopen in de klas.
n plaats van de post-its ergens op te laten kleven, kan je ze ook verzamelen in een gesloten
doos. Dit bevordert de anonimiteit van elke leerling.
Wil je echt gaan voor 100% anonimiteit (want je herkent als leerkracht misschien het
geschrift van een leerling), gebruik dan een online tool (vb. Google forms of Kahoot) waarbij
leerlingen hun input kunnen geven.

5) Ti

& ic

T :
Zijn je leerlingen nog niet vaardig in het geven van feedback? Stuur het proces dan zelf
een beetje. Je kan ze bijvoorbeeld zelfstandig aan de slag laten gaan met de groene en
rode post-its. Achteraf kan je samen op zoek gaan naar oplossingen die op de oranje
post-its genoteerd worden.
ndien de leerlingen dit moeilijk vinden kan er een voorbeeld aangereikt worden om de
leerlingen op gang te helpen.
V

beeld:
g e : Wa
d je g ed ge
c ee d ijde de e le ?
k vond het maken van de oefeningen duidelijk aangegeven.
d: Wa
d je i de g ed ge
c ee d ijde de e le ?
k vond de start van de les heel verwarrend.
a e: O l e a de de
-i :
Er kan een vaste volgorde voor de start van de les gevolgd worden.

Houd dit voorbeeld achter de hand in geval van nood, want dit kan echter de ideeën van
de leerlingen beperken.

Be a g

:

Je bevraagt feedback over de les zelf.
Pas deze methodiek op het einde van de les toe, zodat leerlingen niet te diep in hun
geheugen moeten graven.
Geef de leerlingen een gevoel van veiligheid door hen de kans te geven anoniem te
blijven tijdens het geven van antwoorden.
Er moet een bepaalde vertrouwensband zijn tussen jou als leerkracht en je leerlingen
om uitingen van negatieve gevoelens te vermijden.

E

a :

Wil je een gevoel van samenwerking creëren? Laat de leerlingen in groep nadenken. Zo
ga je ook discussies uitlokken en gaan leerlingen een kritische blik ontwikkelen.

Wa de

ee a ?

We i e g be ie d aa
be i di ge e feedbac
e be e i g
de e h die . We
de he e g fi
i de a e de
e age i i
!
ndien je graag alle methodieken van ons project volledig ontvangt
na afronding, via de Vlaamse Scholierenkoepel, mag je dit ook
aangeven in de vragenlijst.
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Bi age - C c e e

bee d age

Kies één of meerdere aspecten van het leraarschap en bevraag het topic waarover je
graag feedback wil verzamelen.
1) Leraar als ga a
van de les:
- Besteed de leraar de beschikbare tijd zinvol?
- Organiseert de leraar de les goed?
- Structureert de leraar de leerstof duidelijk?
2) Leraar als c ac van het leerproces:
- Helpt de leraar de leerlingen bij het leren?
- Ondersteunt de leraar de leerlingen die het moeilijk hebben?
- Faciliteert de leraar het leerproces?
- Motiveert de leraar de leerlingen om te leren?
3) Leraar als
e e van materiaal:
- Kiest de leraar het didactisch materiaal dat in de les gebruikt wordt zorgvuldig?
- Kiest de leraar de werkvormen die in de les gehanteerd worden goed?
4) Leraar als fee be a e :
- Zorgt de leraar voor een positieve klassfeer?
- Reageert de leraar op pestgedrag?
- Maakt de leraar duidelijke regels en afspraken?
- Past de leraar de regels consequent toe?
5) Leraar als e a a
:
- Hanteert de leraar een taken- en toetsenbeleid? (Dit kan gaan over de vraag of
toetsen goed aansluiten bij de leerstof, of toetsen besproken worden, of er nuttig
huiswerk gegeven wordt, )
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d ge e ,
e
e gec e e d
de
aa in e ac ie e de
gege e feedbac
ge
. He af
e e a an nieme e in e ac ie e
men a
h e b he e .
di id eel f i g e ?
ndi id ele feedback
g e
da e a ee ach de e g a e e ee g e
ee
. n g e a he
da e a e ee ge e e aa aa he
d
e . Ee
dee a feedbac in g e
da ee ge e aa
e ge e h e
f e e e
ge , aa d
e h e ge feedbac
gaa bea g e e e . D
g
c c e e feedbac . Ee a de
dee a feedbac in g e
da ee ge
ch
e ge
ee ,
da de e g a ee
ed ge g e gedee d
d e
e e e
a he a
d d .Z
e e e e d d ee
aa ge
e
de .
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1) I e d g
Aan de hand van deze methodiek gaan de leerlingen aan de slag
om samen een overzichtelijk schema op te bouwen waar je als
leerkracht a
in bent een waarin je nog kan
. De
methodiek heeft een opbouwend karakter. De leerlingen geven
namelijk ook suggesties tot verbetering.
B
naar de feedback van jouw leerlingen?
Wil je je leerlingen
a
aan het werk zetten?
nspelen op de
van je leerlingen?
Drie keer ja? Dan is deze methodiek echt iets voor jou!

K aa ? S a !
Deze methodiek is
a
b
. ndien je
hier meer over wilt weten, stuur gerust een mailtje naar
projectgroepvsk@gmail.com

2) Chec
K

:
Activerend
Creatief
nteractief
nspelen op de interesses van leerlingen

D

:

De leraar krijgt zicht op zijn sterke en zwakke punten en krijgt suggesties hoe er, volgens
de leerlingen, gewerkt kan worden aan de zwakke punten.

D

:

De digitale versies zijn interessant voor leerlingen van alle graden van het secundair
onderwijs. De papieren versie is het meest interessant voor leerlingen van de eerste
graad. Toch is het ook belangrijk om rekening te houden met de interesses van je
leerlingen.

T

ba

:

Voorbereiding: 10 - 15 minuten
Collage maken: 30 - 40 minuten
Bespreking: 10 - 15 minuten
De bespreking kan ook de volgende les plaatsvinden zodat je voldoende tijd hebt om
de collages te bekijken.

B
Pa

D

:
a

Schaar
Lijmstift
Kranten, tijdschriften
Potloden en stiften
Papieren
aa
Laptop of smartphone
Website: www.collage.nl
App 'PicCollage'

3) Aa a
Fa

1

Ka

a

a

a

a

Bij deze methodiek mogen je leerlingen creatief aan de slag gaan. De bedoeling is dat ze
een collage maken van hoe ze de leerkracht nu zien én van hun droomleerkracht. Hierbij
moeten de leerlingen duidelijk aangeven welke zaken ze appreciëren aan jou en welke
zaken ze graag anders zien.
Beide collages worden met behulp van pijlen verbonden, zodat leerlingen op de pijlen
kunnen noteren hoe je deze verandering zou kunnen waarmaken als leerkracht.

Fa

2

L

Fa

3

B

a

a

a

a

:

:

Hierbij kan je kiezen of je de zaken bespreekt die voor jou niet duidelijk zijn of dat je de
leerlingen die graag hun feedback willen geven aan het woord laat. Je kan als leerkracht
zelf bepalen of je de collages klassikaal of eerder individueel bespreekt. De laatste
aanpak is eerder geschikt wanneer je in een collage overwegend negatieve elementen of
gevoelens ontdekt.
De feedbackregels die je met jouw leerlingen in de inleiding hebt besproken, gelden bij
de nabespreking uiteraard ook voor jou als leerkracht naar je leerlingen toe.

4) Ve
Er zijn verschillende mogelijkheden om een collage te maken:

O

a

:

Je kan papier meenemen en verschillende materialen kranten, tijdschriften, stiften,
potloden, lijm, scharen voorzien. De leerlingen zoeken woorden/foto s die jou het best
omschrijven.
Als je niet zoveel tijd hebt, kan je aan de leerlingen ook vragen om een collage met
woorden te maken.

D

aa :

Ook hierbij zijn er verschillende opties:
O

1: Surf naar

.

a

.

Via deze website kunnen leerlingen afbeeldingen van het internet toevoegen,
woorden schrijven, stickers plakken, enzovoort. De website is zeer gebruiksvriendelijk en
wijst zichzelf uit.
O

2: Applicatie op smartphone: P C

a

Deze app is vergelijkbaar met de website uit optie 1,
maar dan te gebruiken op de smartphone. Een
handleiding is te vinden in de bijlage.

5) T

&

c

T :
Speel in op de interesses van de leerlingen en laat ze zelf kiezen welk soort collage ze
maken.
Het kan leuk en inspirerend werken als je als voorbeeld van de methodiek een collage
maakt van hoe jij de klas ziet en wil zien. Dit kan je dan ook met hen bespreken.

B a

:

Het is belangrijk dat je leerlingen zowel de collage maken van hoe ze jou nu als
leerkracht zien, als de collage van hun droomleerkracht laat maken, zodat je het verschil
tussen beide collages duidelijk ziet en hieruit concrete werkpunten kan opmaken.
n klassen waar je verwacht dat je leerlingen meer ondersteuning nodig hebben, kan je
hen een brede reeks positieve en negatieve afbeeldingen geven die ze kunnen
gebruiken om hun gevoelens weer te geven.

E

a' :

Je kan ervoor kiezen de leerlingen zelfstandig aan de slag te laten gaan of in groep de
collage te laten maken. Wanneer er leerlingen zijn die het moeilijk vinden om hun
mening te geven, kan je hen laten samenwerken met meer extraverte leerlingen om zo
samen een collage te bekomen.

B age - ha d e d g P cC

age

S a 1: Download de gratis app 'PicCollage' in je store .
Dit is de App Store voor Apple-gebruikers of Google
Play voor andere merken.
S a 2: Open de app. Als dit de eerste keer is dat je
dat doet, zal je eerst voorbij een aantal
toelatingsschermen moeten. Bij User Consent druk je
op Accept . Kies vervolgens of je wil dat deze app je
berichten mag sturen of niet.
S a 3: Druk op Freestyle in het midden van je
scherm.
S a 4: Druk op Layout linksonder in het scherm en
kies een kader die je zou willen gebruiken. Je kan nu
eventueel ook de achtergrond aanpassen of een
kleurtje geven (via Backgrounds ). Als je klaar bent,
druk je op het vinkje aan de rechterkant.
S a 5: Druk op de plek waar je wil dat er een foto
komt. Kies voor Photos en geef de app de toegang tot
je foto s (als het de eerste keer is dat je deze app
gebruikt). Nu krijg je alle foto s te zien die op je gsm
staan. Kies daar de foto die je graag in je collage wil
gebruiken, en druk op het vinkje. Je foto staat nu in je
collage op de plek die je aangeduid had. Doe dit nu
ook zo voor de andere plekken in je collage.
S a 6: Wil je liever een afbeelding van internet
gebruiken, kies dan het vergrootglas Web mage in de
zoekbalk onderaan. Geef een zoekterm in en kies een
afbeelding die je leuk vindt. Druk opnieuw op het vinkje
en die afbeelding komt in je collage te staan.
S a 7: Als je alle foto s of afbeeldingen gekozen hebt,
kan je jouw collage nog wat aankleden met enkele
stickers of wat tekst (onderaan in de zoekbalk). Je kan
de stickers of de tekst plaatsen waar je wil.
S a 8: Ben je helemaal klaar met je collage, druk dan
op Done in de rechter-bovenhoek van je scherm. Je
kan er nu voor kiezen om deze collage gewoon op te
slaan op je gsm ( Save to Library ) of meteen door te
sturen via een bericht, mail of andere media.

Wa de
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We
e g be e d aa
be d ge e feedbac
e be e
g
de e h d e . We
de he e g f
de a e de
e age
!
ndien je graag alle methodieken van ons project volledig ontvangt
na afronding, via de Vlaamse Scholierenkoepel, mag je dit ook
aangeven in de vragenlijst.
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Be e lee k ach
Feedbac geef dage
b e
feedbac
e
a
aa de
e e
ee a
a e
e ach e a ee g ede e f a
e ch ee
e ee ach e
e aa cha e de ee ge
ee
e ge e
ed e .
Feedbac
age
ee ge
a
be e e
e
aa
a e

e e aa de ee ge , aa
'
de
ge ee de ch g. Feedbac e e ee ge a e de e
e a
a ee ach . Z '
e be g
de e
a ee ge . J e be e e e ge e e e
ch geh
d e ge aa dee d,
da h

e a
aa de
e e ge ee
ce . E ge
aag e aa e
g a b e e . Z che feedbac de a
e e a de e
ga e e . O d aag feedbac b
ee
e ,
ef a
aa
e e ee ge a
e e aa ee aa ge a e a fee .

O

e e he e b he e a e e a feedbac
e a , hebbe
e7 e h de e
e . A e e h d e e e e aa de e ge a e ee ge , aa hebbe
e ee e ge
ee . Z
he be a g
da e ee
e h d e e ec ee d e a b
, aa
b de a aa
e de e e h d e
geb
e .A e e h de e
a geb de , d
e
e
ege a
de d
ee ach b e
a .
Ve de
de de e ch e de e e e a de e h d e e
ege ch .
Ve ach i ge
f feedback?
Ve ach ingen
de be aagd aa de ee ge
da de e e
a e .D a
aa de a a he ch
aa f ee
e e . Feedback
d be aagd a ee
be aa de e de. B e de e e de e e de ee ge de ee ach e e . He
ge
a
be aa de e feedbac e age
e d e ec f e e e .
Algemee
f ge ich ?
He age a algemene feedback
g e
da e e e e e e e e
aa aa de ee ge e f ee be a g hech e . Wa ee e ge aagd
d aa
ge ich e feedback, a e de a be age
e
ec f e a ec a he e aa cha .
D
he age aa ge ich e feedback a he e
e da ee ge
e de
a
ge
feedbac e ge e
e ee e e de
e f be a g
de .
Se ie
f eel ?
Feedbac
age aa ee ge
e
e e ee ach a e f e e d aa d
d aa
ee e ie e c
e afge
e
d . Me de e e ie e a e a aa a
aa e a ee ach e e da e he ee . T ch a ee
eel e aa a
ge
aa de e e
a e . O da he feedbac ge e a
de
aa
d
aa e ,
ge de ee ge aa
ge feedbac
de he e f e be effe . Z
a feedbac ee
de dee a e e e
de .

A
iem f i e ac ief?
An nimi ei d aag b aa de e ghe d d e ee ge
e
ee
de he ge e
a feedbac . D e an nimi ei
gee ege b feedbac , aa he
ee ge
e
e he d e de e . Wa ee e aa ee
e h d g
e ee ach e
ee ge
d ge e ,
e
e gec e e d
de
aa in e ac ie e de
gege e feedbac
ge
. He af
e e a an nieme e in e ac ie e
men a
h e b he e .
di id eel f i g e ?
ndi id ele feedback
g e
da e a ee ach de e g a e e ee g e
ee
. n g e a he
da e a e ee ge e e aa aa he
d
e . Ee
dee a feedbac in g e
da ee ge e aa
e ge e h e
f e e e
ge , aa d
e h e ge feedbac
gaa bea g e e e . D
g
c c e e feedbac . Ee a de
dee a feedbac in g e
da ee ge
ch
e ge
ee ,
da de e g a ee
ed ge g e gedee d
d e
e e e
a he a
d d .Z
e e e e d d ee
aa ge
e
de .
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Be e lee k ach
Feedbac geef dage
b e
feedbac
e
a
aa de
e e
ee a
a e
e ach e a ee g ede e f a
e ch ee
e ee ach e
e aa cha e de ee ge
ee
e ge e
ed e .
Feedbac
age
ee ge
a
be e e
e
aa
a e

e e aa de ee ge , aa
'
de
ge ee de ch g. Feedbac e e ee ge a e de e
e a
a ee ach . Z '
e be g
de e
a ee ge . J e be e e e ge e e e
ch geh
d e ge aa dee d,
da h

e a
aa de
e e ge ee
ce . E ge
aag e aa e
g a b e e . Z che feedbac de a
e e a de e
ga e e . O d aag feedbac b
ee
e ,
ef a
aa
e e ee ge a
e e aa ee aa ge a e a fee .

O

e e he e b he e a e e a feedbac
e a , hebbe
e7 e h de e
e . A e e h d e e e e aa de e ge a e ee ge , aa hebbe
e ee e ge
ee . Z
he be a g
da e ee
e h d e e ec ee d e a b
, aa
b de a aa
e de e e h d e
geb
e .A e e h de e
a geb de , d
e
e
ege a
de d
ee ach b e
a .
Ve de
de de e ch e de e e e a de e h d e e
ege ch .
Ve ach i ge
f feedback?
Ve ach ingen
de be aagd aa de ee ge
da de e e
a e .D a
aa de a a he ch
aa f ee
e e . Feedback
d be aagd a ee
be aa de e de. B e de e e de e e de ee ge de ee ach e e . He
ge
a
be aa de e feedbac e age
e d e ec f e e e .
Algemee
f ge ich ?
He age a algemene feedback
g e
da e e e e e e e e
aa aa de ee ge e f ee be a g hech e . Wa ee e ge aagd
d aa
ge ich e feedback, a e de a be age
e
ec f e a ec a he e aa cha .
D
he age aa ge ich e feedback a he e
e da ee ge
e de
a
ge
feedbac e ge e
e ee e e de
e f be a g
de .
Se ie
f eel ?
Feedbac
age aa ee ge
e
e e ee ach a e f e e d aa d
d aa
ee e ie e c
e afge
e
d . Me de e e ie e a e a aa a
aa e a ee ach e e da e he ee . T ch a ee
eel e aa a
ge
aa de e e
a e . O da he feedbac ge e a
de
aa
d
aa e ,
ge de ee ge aa
ge feedbac
de he e f e be effe . Z
a feedbac ee
de dee a e e e
de .

A
iem f i e ac ief?
An nimi ei d aag b aa de e ghe d d e ee ge
e
ee
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a feedbac . D e an nimi ei
gee ege b feedbac , aa he
ee ge
e
e he d e de e . Wa ee e aa ee
e h d g
e ee ach e
ee ge
d ge e ,
e
e gec e e d
de
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. He af
e e a an nieme e in e ac ie e
men a
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ee
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ge , aa d
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g
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ch
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ee ,
da de e g a ee
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Me de 5:
W de W d
1) I e d g
Aan de hand van deze methodiek gaan de leerlingen aan de slag om
op een gestructureerde manier feedback te geven op jouw les / jou
als leerkracht. De methodiek heeft een
b
d a a
. De
leerlingen geven namelijk ook suggesties ter verbetering.
B
d naar de feedback van jouw leerlingen?
Z om aan de slag te gaan met hun feedback?
E
a om de leerlingen op een gestructureerde
manier kennis te laten maken met het geven van feedback?
Drie keer ja? Dan is deze methodiek echt iets voor jou!

K aa ? S a !
Deze methodiek is
c a
d b
d. ndien je
hier meer over wilt weten, stuur gerust een mailtje naar
projectgroepvsk@gmail.com

2) Chec i
K

:
Ge
c ee d
di id ee
A
ie (i die ge e
Ee
dig

D

)

:

De ee i ge ge e i ee
e ijd
a ec a ) de e / ee ach .

D

b

ee ge

c

ee de

a ie feedbac

(ee

:

De e e h die a geb i
de
a e ee i ge a he eg ie e ec dai
de ij , i he bij
de
ee i ge die g ie ee e a i g hebbe i he ge e
a feedbac . He he a e de e
ij e a de e e h die e
ee de aa bij de
ee e e
eede g aad.

T

ba

:

V
be eidi g: 2 i
e ( i e 'W
Feedbac
e : 5 - 10 i
e
Be e i g: aa e e

B

:
'W

de W

d'- e b ade

de W

d'- e b ade )

3) A
Voo da de me hodiek an a gaa , lich je de e k o m oe. He i an belang om aan
e ge en da je al lee k ach be eid ben om e l i e en naa en aan de lag e gaan
me de feedback an de lee lingen.
Van e o en geef je al lee k ach aan o e elk a ec je g aag feedback o
on angen. Feedback kan e g a ge ee ijn (feedback o mij al lee k ach / feedback
o de le ) maa ook ec f e (feedback o de e k o men die e geb ik en /
feedback o he kla managemen an mij). De e me hodiek i i ge e k om
a ge e e feedbac e e amelen bij je lee lingen o e jo al lee k ach of o e je
le en. De feedback kan ich d
ich en o e chillende a ec en: de e kan ge ich ijn
o de inho d an de le (ik ond de inho d le k / aai /boeiend /moeilijk /...) maa ook o
de a ec en an he le aa cha
aa bij feedback an lee lingen aa de ol i .
De lee lingen k ijgen elk een blad me hie o e chillende oo den die de le /
lee k ach om ch ij en. Ze omci kelen de oo den die naa h n mening an oe a ing
ijn o de le / lee k ach . Een (afd kbaa ) oo beeld kan je e g inden o agina 5.
Di oo beeld eil naa de mening an de lee lingen om en de le , maa indien je ie
ande
il be agen, kan je je ba e en o di oo beeld om elf een doc men o e
ellen.
Enkele oo beelden ijn:
k ond de le
le k g a ig aai in e e an langd adig af i elend
Omci kel a je bij de le ond a en: k heb de hele le goed o gele , k ond de
o d ach en heel le k , k al di hema nie nel e ge en , Jamme da e o eel
o d ach en k egen ,
k ind da de lee k ach
o g oo een o i ie e kla fee / goed eagee o
e ged ag / d idelijke egel heef / con e en eagee o
o end ged ag /
E i e eneen de mogelijkheid oo de lee lingen om elf oo den / ko e innen oe e
oegen: o he blad aan enkele i ellijn je aa o de lee lingen elf aan llingen
k nnen doen. Wannee de lee lingen al mee e a en ijn in he ge en an feedback,
k nnen de aange eik e oo den deel of olledig eggela en o den.
Een e a mogelijkheid i om in he g oen de oo den e la en omci kelen die de
lee lingen in een ideale i a ie o den kie en. O die manie ge en e aan aa e nog
mogelijkheid i o e be e ing of aan elke aken de lee k ach nog kan e ken. n de e
me hodiek o d dan aangege en a e al goed gaa al aa e nog e be e ingen
mogelijk ijn. Ook kan je de lee lingen agen om he oo d da oo hen he mee
an
belang i d bbel e omci kelen. Zo ge en e e eneen he ela ie e belang an de
e k n en aan.
Onde aan he blad k ijgen de lee lingen en lo e de mogelijkheid om aan e ge en
aa om e be aalde oo den elec ee den en e en eel een i e fo m le en oo de
lee k ach om de ideale i a ie e be eiken.

4) V
Fa e 1 - De ee

e

c

e e de W

de W

de .

1. De ee i ge
ci ke e
e ee b a e ba e de
de die aa h
e i g
a
e a i g ij
de e / ee k ach . Ze ge e hie ee feedback
de h idige
i a ie.
2. De ee i ge
ci ke e i he g e ( f ee a de e k e ) de
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idea e i a ie
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ci ke e .
3. Bi e de
de die e i de ee e a
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ci ke e de ee i ge
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he he ee
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e e ee he e a ie e be a g a de feedback aa .
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5)

&

T :
Je kan de methodiek aanpassen door de stelling ( k ind dat de leerkracht ) te
er angen door een stelling die op de toekomst is gericht. Zo kan je door middel an de
omcirkelde oorden e eneens een icht krijgen op de noden / ensen an de
leerlingen.
Voorbeeld:
Volgende les ou ik graag meer elfstandig erken / meer
mopjes an de leerkracht horen / meer samen erken met mijn klasgenoten /

Be a

:

Geef de leerlingen de keu e of e hun naam illen noteren op het WonderWoord-blad
of dat e het lie er anoniem in ullen. Zo cre er je een eilige omge ing om feedback te
ge en en dur en de leerlingen een eerlijk ant oord te ge en.

E

a' :

De methodiek is oornamelijk geschikt oor leerlingen die einig tot geen er aring
hebben met het ge en an feedback aange ien de methodiek een duidelijke structuur
biedt. WonderWoord is daarom oornamelijk geschikt om leerlingen kennis te laten
maken met het ge en an feedback.
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e ee ach e
e aa cha e de ee ge
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Feedbac
age
ee ge
a
be e e
e
aa
a e

e e aa de ee ge , aa
'
de
ge ee de ch g. Feedbac e e ee ge a e de e
e a
a ee ach . Z '
e be g
de e
a ee ge . J e be e e e ge e e e
ch geh
d e ge aa dee d,
da h

e a
aa de
e e ge ee
ce . E ge
aag e aa e
g a b e e . Z che feedbac de a
e e a de e
ga e e . O d aag feedbac b
ee
e ,
ef a
aa
e e ee ge a
e e aa ee aa ge a e a fee .

O

e e he e b he e a e e a feedbac
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e de e e h d e
geb
e .A e e h de e
a geb de , d
e
e
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Ve de
de de e ch e de e e e a de e h d e e
ege ch .
Ve ach i ge
f feedback?
Ve ach ingen
de be aagd aa de ee ge
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aa f ee
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d be aagd a ee
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be aa de e feedbac e age
e d e ec f e e e .
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f ge ich ?
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da e e e e e e e e
aa aa de ee ge e f ee be a g hech e . Wa ee e ge aagd
d aa
ge ich e feedback, a e de a be age
e
ec f e a ec a he e aa cha .
D
he age aa ge ich e feedback a he e
e da ee ge
e de
a
ge
feedbac e ge e
e ee e e de
e f be a g
de .
Se ie
f eel ?
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e
e e ee ach a e f e e d aa d
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ee e ie e c
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e
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de he e f e be effe . Z
a feedbac ee
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gee ege b feedbac , aa he
ee ge
e
e he d e de e . Wa ee e aa ee
e h d g
e ee ach e
ee ge
d ge e ,
e
e gec e e d
de
aa in e ac ie e de
gege e feedbac
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. He af
e e a an nieme e in e ac ie e
men a
h e b he e .
di id eel f i g e ?
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C ache

M de

ed

D idelijk aa ge e
a bela g ijk i
Aa dach ge e aa
a al g ed gaa
i ieke m i a ie aa akke e
Aa dach
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Feedbac geef dage
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a
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e ee ach e
e aa cha e de ee ge
ee
e ge e
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Feedbac
age
ee ge
a
be e e
e
aa
a e

e e aa de ee ge , aa
'
de
ge ee de ch g. Feedbac e e ee ge a e de e
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de e
a ee ge . J e be e e e ge e e e
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e e ee ge a
e e aa ee aa ge a e a fee .
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e
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Ve de
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ege ch .
Ve ach i ge
f feedback?
Ve ach ingen
de be aagd aa de ee ge
da de e e
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aa de a a he ch
aa f ee
e e . Feedback
d be aagd a ee
be aa de e de. B e de e e de e e de ee ge de ee ach e e . He
ge
a
be aa de e feedbac e age
e d e ec f e e e .
Algemee
f ge ich ?
He age a algemene feedback
g e
da e e e e e e e e
aa aa de ee ge e f ee be a g hech e . Wa ee e ge aagd
d aa
ge ich e feedback, a e de a be age
e
ec f e a ec a he e aa cha .
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e da ee ge
e de
a
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e ee e e de
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e
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de he e f e be effe . Z
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de dee a e e e
de .
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ee
de he ge e
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gee ege b feedbac , aa he
ee ge
e
e he d e de e . Wa ee e aa ee
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e ee ach e
ee ge
d ge e ,
e
e gec e e d
de
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. He af
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men a
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di id eel f i g e ?
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g e
da e a ee ach de e g a e e ee g e
ee
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d
e . Ee
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