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Overzicht 

 
 Actie: feedback op een schrijfproduct 
 Wat: waarop geef je feedback? 
 Hoe: welke wijze van feedback? 
 Toepassing: feedback op een schrijfproduct 
 Toepassing: vanuit een doel werken 
 Do's over feedback bij schrijven 

  
 
 



Wat: eng of breed? 

    
Wat kan het zijn: 
 
Gericht op de persoon /  
het leerproces 
 
 
Gericht op de oplossing /  
het product 
 
 
 

 
 



Wat: inhoud of vorm? 

    
Wat kan het zijn: 
 
Gericht op de inhoud: 

begrijpelijk, interessant? 
 
Gericht op de vorm: het 

taalgebruik 
 
Gericht op de taak: you did it! 
 
 

 
 



Wat: schrijfvormen 

• Functioneel schrijven: produceren (en dus oefenen) van 

een functioneel schrijfproduct. Dwz: een authentieke 

schrijftaak in die zin dat zulke schrijftaken ook reëel 

voorkomen en (wellicht) door de NT2-cursist moet 

gedaan worden. Bvb een sollicitatiebrief, een klacht, ... 

 

• Expressief schrijven: via schrijven innerlijke kennis en 

gevoelens uitdrukken. Bvb: zijn mening geven over iets, 

het eigen land beschrijven, etc.  In principe zal die 

schrijftaak in het echt niet of zelden voorkomen.   



Wat: schrijfvormen 

• Instrumenteel schrijven: schrijven gebruiken om de 

taalbeheersing van een cursist te kunnen zien. Hier gaat 

het niet om een schrijftaak maar om oefening. Bvb: een 

dictee, een samenvatting, zinnen met grammaticale 

constructies  ... 

 

• Creatief schrijven: schrijven gebruiken als een middel 

om iets creatiefs te brengen. Bvb korte verhalen, 

gedichten, reclameposter ... 

 



Kids... 

 
Bij volwassenen  
is de impliciet 
verworven  
competentie  
sterk verdeeld:  
taalaanleg is  
bij hen veel  
belangrijker dan  
bij kinderen.  
Dit toont aan dat  
ze andere  
leerprocessen  
nodig hebben:  
meer expliciet. 



Een paar andere variabelen 

 

 
 

Correctie en perceptie: 

Wat heeft de cursist geleert? 

Toch niet corrigeren dan? 

 

Drie fasen: 

 De eerste inhoudelijke fase 

 De tweede fase met afgesproken kader 

 De middelste fase zonder banaan 

 De eindfase met gecombineerde feedback 

  



Awareness 

Awareness test 

http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4


Wat: positief of correctief? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Amerikaanse manager 

 

 



Wat: de evolutie 

 
 
 
 

  Taalhandeling 
  Besef (tekort, voldoende, prima)   

  Motivatie  
  Actie (aanvulling, correctie, bestendiging)  
  Vooruitgang 

 

 



Oops, I did it again 

 

 

 

 

 oh, dat wist ik niet 

 oeps, ik vergeet dat soms 

 weet ik wel, maar ik ben er nog mee bezig 

 weet ik wel, maar wat doe je eraan 



Wat: besef of motivatie? 

 

 

 

Hiaat   
→ Besef    

→ Motivatie  
→ Remediëring   

→ Vooruitgang 

 

 



 Kiezen… 



 En nu het hoe… 









Checklists, rubrics en kleuren 

Vul dit aan met een screencast ! 



Het onderzoek: Kamp A 
 

Vormfeedback helpt niet 
Het komt sowieso te laat 
Het is zelfs schadelijk (want negatief) 
Het is tijdrovend 
Cursisten kunnen niet met twee dingen tegelijk 
bezig zijn 
Feedback op inhoud verbetert de vorm 



Het onderzoek: Kamp B 

Er zijn heel wat variabelen: indirect vs direct, 
lange termijn vs korte termijn, types leerders, 
proces vs product .... 
Vormfeedback werkt wel voor bepaalde fouten, 
leerders, doeleinden, types feedback... 
Het werkt als je consequent bent, de cursisten 
traint en goed opvolgt  
De cursisten en de  

       leerkrachten willen het! 



Correctieve feedback 

Meta-analyse van Shaofeng Li (2010): 
 
Feedback maakt een duidelijk verschil. 
 
Expliciete feedback > impliciete feedback  
(op korte termijn)  
 
Impliciete feedback > expliciete feedback  
(op lange termijn) 



Schrijven 

 
Van Beuningen, De Jong, & Kuiken (2012): 
grootschalige studie in NT2  
 
Bevindingen: 

zowel direct als indirect verbeteren helpt 
direct meer voor grammatica 
indirect meer voor andere fouten  

 
Cf. Bitchener, Ferris  



Laatste bevindingen  

Belangrijk inzichten in onderzoeken: 
 
Indirecte feedback via codes is efficiënter op voorwaarde dat: 
• de lerende het snapt en erin getraind wordt 
• de leerkrachten consistent zijn  
 
Het verschil in de manier van feedback (direct/indirect/gecodeerd) is 
minder belangrijk dan het verschil tussen feedback met of zonder  
opvolging 
 
Dynamic corrective feedback, waarbij wordt doorgewerkt tot het  
helemaal juist is, lijkt goede resultaten op te leveren 
 
 



 
   

Vrienden en familie voor Indonesië zijn heel belangrijk. Maar in 

België zijn de oude mensen zoals oma en opa meer afhankelijk. 

In Indonesië zijn de oude mensen niet afhankelijk. Ze moeten 

hun kinderen hebben om voor hen te zorgen. 

  

In Indonesië zijn mannen de baas. Als man en vrouw getrouwd 

zijn. Man is het hoofd van de familie en meestal blijf de vrouw 

thuis om voor de kinderen te zorgen. En de man gaat uit 

werken. Vrouwen in Indonesië zijn meer afhankelijk van hun 

man. Bijvoorbeeld: ze hebben ook verschillende taken. Veel 

mannen van België helpen ook in het huishouden. In België 

mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Maar in Indonesië niet. 
  
  

Feedback herbekeken:  
het voorbeeld van Andi 



 
Kies een doel: wat wil ik bereiken, welke schrijfvorm zet ik daarvoor in 

en hoe pas ik mijn feedback daarop aan? 

 

- Mijn cursisten kunnen iets schrijven wat ze in het echt ook moeten 

schrijven 

- Mijn cursisten oefenen (aangeleerde) taalelementen via schrijven 

- Ik wil mijn cursisten gericht feedback geven op hun individuele 

leerproces door hen te laten schrijven 

- Mijn cursisten kunnen en durven zichzelf te uiten via schrijven 

- Ik wil mijn cursisten aansporen om meer en met zin te schrijven 

- Ik wil dat ze via schrijven op zoek gaan naar de correcte manier om 

zaken te verwoorden  

- … 

Feedback = kiezen 



Vijf tips  

 
Kies je doel en schrijfvorm en pas je feedback daarop 
aan. 

 
Leg uit hoe je aan feedback doet en waarom. 

 
Vermijd de waterval: baken af. 

 
Geef informatie over het 'gewicht' van fouten. 

 
Geef FB op het product én op het leerproces. 

 
 
  
 
 
 
 
 



Ok, tien tips 

 
 Laat de lerende iets doen met je feedback! 

 
Geef zoveel mogelijk procesfeedback.  

 
Varieer in je feedbacktechnieken en feedbackgevers. 

 
Blijf niet hangen bij besef maar denk na over 
motivatie. 

 
Wees ook positief: gebruik duim, hand en vinger. 

 
 



Duim, hand en vinger 



Uitsmijter 



Uitsmijter 



Uitsmijter 


