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Abstract 
Dit artikel is geschreven in het kader van het ProFeed-project, dat feedback op middelbare scholen 

onderzoekt en daarmee ook de onderwijspraktijk. Dit onderzoek is onderdeel van een groter driejarig 

onderzoek. In dit onderzoek hebben zeven student-onderzoekers het effect van de cursus Didactisch 

Coachen op een middelbare school in Midden-Nederland onderzocht.  

Het onderzoek is opgedeeld in twee deelonderzoeken: een kwalitatief onderzoek en een kwantitatief 

onderzoek. Het kwalitatieve onderdeel gaat in op het effect van de cursus op de docenten. Het 

kwantitatieve onderdeel onderzoekt het effect van de cursus op docenten, maar ook het effect op 

motivatie en toetsingsresultaten bij leerlingen. Als uitgangspunt gebruiken we de definities van Kluger 

en DeNisi (1996) ‘Feedback is an action taken by (an) external agent(s) to provide information 

regarding some aspect(s) of one's taken performance’ en Shute (2008) 'information communicated to 

a learner that is intended to modify his or her thinking or behaviour for the purpose of improving 

learning'. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de cursus geen statistisch significant effect op de motivatie en 

cijfers van leerlingen heeft. Uit de afgenomen interviews is naar voren gekomen dat docenten door 

de cursus bewuster bezig waren met feedback. De beschrijvende statistieken uit dit onderzoek tonen 

aan dat docenten die de cursus hadden gedaan meer resultaatgericht feedback bleken te geven, waar 

de controlegroep juist meer procesgerichte feedback gaf. De motivatie onder leerlingen bleef 

hetzelfde bij beide groepen. Cijfermatig was er wel een verschil: bij docenten die de cursus niet 

hadden gevolgd werden hogere toetsscores gemeten, wat verklaard kan worden door het gegeven 

dat deze groepen niet random verdeeld was. Het is mogelijk dat meer onzekere en onervaren 

docenten meer deelnamen aan de cursus. Uit het kwalitatieve deel van het onderzoek kwam naar 

voren dat docenten tevreden zijn met de cursus en zijn er indicaties dat docenten sinds de cursus 

effectiever feedback geven. In het kwantitatieve onderdeel werden geen significante effecten 

gevonden op feedbackgedrag, leerlingenmotivatie of leerresultaten. Concluderend toont het 

onderzoek aan dat de cursus Didactisch Coachen een positief effect heeft op docentniveau, maar op 

leerlingniveau zijn er (nog) geen resultaten te onderscheiden.  
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1. Inleiding 
Dit onderzoek is onderdeel van een groter driejarig onderzoek dat uitgevoerd wordt op een 

havo/vwo school in het midden van het land. Aan het onderzoek dat hier beschreven wordt is een 

eerder onderzoek voorafgegaan dat liep van januari tot juni 2012 (Gadellaa e.a., 2012). In dit 

onderzoek, de nulmeting, werd er onderzocht in hoeverre de leraren zich bedienden van 

verschillende vormen van feedback, en welk effect dit op de leerlingen sorteerden. Het huidige 

onderzoek werkt door op resultaten en bevindingen van dit eerdere onderzoek en is uitgevoerd in de 

eerste zes maanden van 2013. In dit tweede jaar wordt het onderzoek opgedeeld in twee 

deelonderzoeken.  

Op de school waar dit onderzoek uitgevoerd is, wordt er aan de docenten een cursus aangeboden om 

feedbackgebruik te verbeteren. De school vindt het van belang dat de docenten getraind raken in het 

feedback geven aan leerlingen, zodat zij met andere ogen naar hun eigen (leer)prestaties leren kijken, 

hierop reflecteren en vervolgens anders handelen. In het kader van het meerjarig onderzoek heeft de 

school besloten om docenten door middel van een interne cursus te professionaliseren in het geven 

van feedback aan leerlingen. Het doel is dat een groot deel van de docenten in 2014 deze cursus 

gevolgd hebben en dat het effect van deze cursus wetenschappelijk onderzocht wordt. 

De cursus die de school aanbiedt, Didactisch Coachen, heeft als doel het feedback gedrag van 

docenten richting leerlingen te verbeteren. De veronderstelling is dat het volgen van de cursus het 

feedback gedrag van docenten verbetert. Uit theorie blijkt dat toetsresultaten en motivatie van 

leerlingen beïnvloed worden door het feedbackgedrag van docenten (Kluger & DeNisi, 1996).  

De cursus Didactisch Coachen in het schooljaar 2012-2013 was als volgt opgebouwd; gedurende het 

schooljaar werden er vier plenaire bijeenkomsten gehouden, waarbij tien docenten aanwezig waren. 

Deze bijeenkomsten waren als volgt over het schooljaar verdeeld: twee bijeenkomsten aan het begin 

van het schooljaar en twee bijeenkomsten halverwege het schooljaar. Na een serie van twee plenaire 

bijeenkomsten werden er steeds die niet-plenaire intervisiebijeenkomsten gehouden. Tijdens deze 

intervisiebijeenkomsten, waar drie of vier docenten aanwezig waren, werd er aan de hand van 

videoanalyse gereflecteerd op lesmomenten van de cursisten. Elke cursist volgde op deze manier zes 

bijeenkomsten, aan het begin van het jaar twee plenaire bijeenkomsten gevolgd door een 

intervisiebijeenkomst, en halverwege het jaar weer twee plenaire bijeenkomsten gevolgd door een 

intervisiebijeenkomst.  

Uit de pre-test (Gadellaa 2012) bleek dat de intrinsieke motivatie, geïdentificeerde regulatie en 

externe regulatie van leerlingen die les hadden van een docent die de cursus gevolgd heeft hoger zijn 

dan van hun medeleerlingen, en dat amotivatie lager is bij leerlingen die les krijgen van een docent 

die de cursus gevolgd heeft. Hierbij geeft intrinsieke motivatie aan dat leerlingen iets uit zichzelf 

willen doen, geïdentificeerde regulatie geeft aan dat leerlingen weten dat het nuttig is voor henzelf in 

de toekomst, externe regulatie is als leerlingen iets ervaren als verplichting en amotivatie is als 

leerlingen helemaal geen drang voelen om iets te doen (Guay e.a., 2000). 
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2. Theoretisch kader 

2.1 Wat is Feedback? 
Tegenwoordig moet een docent niet alleen over vakinhoudelijke kennis beschikken en deze kennis 

kunnen overdragen. De docent wordt ook geacht om de leerlingen te coachen en begeleiden zodat ze 

zelfstandig kunnen leren. Feedback geven is hierbij erg belangrijk; de leerling weet zo waar hij/zij aan 

toe is, wat er goed is aan de prestatie die geleverd is en waar nog ruimte voor verbeteringen is. Het 

blijkt dus ook dat het correct geven van feedback in het klaslokaal voor een groter leerrendement kan 

zorgen (Kluger & DeNisi, 1996, p. 264).  

In de literatuur worden verschillende definities van feedback gegeven. Daarom is het van belang om 

eerst aan te geven welke definitie in dit onderzoek gehanteerd wordt. 

In definities van feedback wordt vaak verwezen naar de inhoud van de informatie, het doel en 

degene die de feedback geeft (Van de Ridder e.a., 2008). Het aanbieden van informatie aan degene 

die leert staat echter altijd centraal. Een belangrijk verschil is het wel of niet betrekken van de reactie 

(direct en op langere termijn in het handelen) op de feedback door degene die deze feedback 

ontvangt (Duijnhouwer, 2010). Zo betrekken Kluger en DeNisi (1996) in hun definitie niet de gewenste 

reactie van de lerende. Hun definitie luidt als volgt: feedback is 'an action taken bij (an) external 

agent(s) to provide information regarding some aspect(s) of one's taken performance'(p.255). Shute 

(2008) ziet de reactie juist als de essentie van het geven van feedback: 'information communicated to 

a learner that is intended to modify his or her thinking or behaviour for the purpose of improving 

learning'(p. 154). In het onderwijs is het van belang dat de leerling iets leert van de feedback, en 

daarom dient  in dit onderzoek de reactie van de lerende op de feedback meegenomen te worden. 

Deze laatste definitie zal als basis dienen in dit onderzoek. 

2.2 Didactisch Coachen 
Naast dat er verschillende definities van feedback zijn, zijn er verschillende manieren om feedback te 

geven. In dit onderzoek staat de vorm Didactisch Coachen centraal. Hierbij gaat het om het proces 

waarbij er interactie plaatsvindt tussen de docent en de leerling. De docent geeft feedback aan de 

leerling en helpt het reflectieproces van de leerling te bevorderen door het stellen van vragen. Dit zou 

effect moeten hebben op zowel het leerresultaat van de leerling, als de motivatie. De kern van 

Didactisch Coachen (Voerman & Faber, 2010) is in figuur 1 weergegeven. 

Zoals in figuur 1 te zien is, zijn er vier dimensies waarop de docent feedback kan geven aan de 

leerling. Allereerst kan er feedback gegeven worden op de inhoud/taak, dit is wat de leerling doet. 

Naast feedback op de taak kan een docent ook feedback geven op de aanpak/leerstrategie, op welke 

manier de leerling de taak doet. Ook kan er feedback gegeven worden op de leerstand/modus van de 

leerling, de gevoelens/gedachtes die de leerling erbij heeft. Tenslotte kan de docent iets zeggen over 

de kwaliteiten van de leerling, hiermee wordt bedoeld de persoonlijke kwaliteiten die de leerling laat 

zien. 
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Figuur 1 

Kenmerken  

  1 Inhoud/taak 
2 Aanpak/strategie 
3 Leermodus/stand 
4 Kwaliteit 

Kenmerken   

Positief Positief formuleren 
Specifiek Specifiek formuleren 

VHT Verleden, Heden, Toekomst 
Formule van aanpak 
AB2C 

 

A Aandacht 
B/B Bevragen/Benoemen 

C Check 

 
Naast deze vier dimensies noemen Voerman en Faber (zie figuur 1) dat het geven van feedback het 

meest leerbevorderend werkt wanneer de feedback zo precies mogelijk, maar niet te lang is. Een 

ander belangrijk element, en tevens een speerpunt in de cursus Didactisch Coachen, is dat er 

positieve feedback wordt gegeven, gericht op wat de leerling al goed doet, en dat de feedback 

gerelateerd is aan wat de leerling al eerder liet zien (verleden), het nu benoemt (ondersteuning voor 

het heden) en ook een verbinding maakt met het doel dat dient te worden bereikt (uitdaging voor in 

de toekomst). Met name deze laatste twee punten, positieve feedback en het richten op verleden, 

heden en toekomst komen in de cursus Didactisch Coachen veelvuldig aan bod.  

Tot slot noemen Bos en Voerman (2010) dat er tijdens het geven van feedback nog twee zaken van 

belang zijn. In de eerste plaats dient er tijdens het geven van feedback gewerkt te worden aan de 

relatie tussen docent en leerling; er moet een klimaat van wederzijds vertrouwen en openheid 

gecreëerd worden. In de tweede plaats dient de docent altijd te controleren hoe de gegeven 

feedback bij de leerling aankomt. Op deze manier ziet de docent of de feedback ook echt op de 

bedoelde manier binnenkomt.   

2.3 Vergelijking Didactisch Coachen met theorie 
Kluger en DeNisi (1996) hebben uit de vele onderzoeken een theorie opgezet betreffende het effect 

van feedback op prestatie. Om dit overzichtelijk te maken hebben zij de Feedback Interventie Theorie 

(FIT) ontwikkeld. Deze theorie stelt dat het effect van feedback op prestatie afhankelijk is van de 

processen waarop de feedback de aandacht richt. FIT onderscheidt drie processen, die bovendien 

vergelijkbaar zijn met de eerste drie dimensies van Didactisch Coachen. De processen van FIT zijn: 

- meta-taakprocessen (de leerstand/modus van de leerling) 

- taak-motivatieprocessen (de taak) 

- taak-leerprocessen (de aanpak/leerstrategie). 

Deze processen worden hiërarchisch weergegeven. Meta-taakprocessen hebben de hoogste positie 

binnen de hiërarchie en gaan vooral over de leerling zelf. Taak-motivatieprocessen beslaan de 
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middenpositie binnen de hiërarchie en betreffen de taak waar de leerlingen aan werken. Tot slot 

wordt er een derde type proces onderscheiden: taak-leerprocessen; deze bevinden zich onderaan de 

hiërarchie en betreffen taak-details, waarmee componenten van de taakuitvoering worden bedoeld. 

Meta-taakprocessen kunnen doelen van hogere orde (bijvoorbeeld het investeren in de eigen 

ontwikkeling) verbinden aan de taak. Taak-motivatieprocessen activeren de taak-leerprocessen. Deze 

processen kunnen zich voordoen wanneer de prestatie onvoldoende is, extra inzet niets oplevert 

en/of de gewenste strategie betekent dat voor een andere aanpak dient te worden gekozen. Volgens 

FIT zal bij een onvoldoende prestatie in eerste instantie de aandacht op het taak-motivatieniveau 

worden gericht, wat ertoe leidt dat de lerende meer inspanning gaat leveren. Indien dat niet tot 

verbetering leidt, zal de aandacht zich verplaatsen naar taak-leerprocessen waardoor een 

alternatieve aanpak zal worden gekozen. Ook kan de aandacht van de lerende zich op dat moment 

verplaatsen naar het meta-taakniveau, waardoor bijvoorbeeld het zelfvertrouwen af zou kunnen 

nemen. 

Over het algemeen beschrijft FIT dat feedbackkenmerken die de aandacht richten op taak-

motivatieprocessen of taak-leerprocessen bijdragen aan de prestatie, terwijl feedback-kenmerken die 

de aandacht richten op meta-taakprocessen afbreuk doen aan de prestatie, omdat ze de aandacht 

van de taak wegleiden. 

De meta-analyse van Kluger en DeNisi (1996) heeft een vervolg gekregen in het onderzoek van Hattie 

en Timperley (2007). Ook zij wilden de effecten van feedback weergeven, maar zij richtten zich 

daarbij alleen op situaties in de klas. Hun streven was om te bepalen hoe feedback het meest effectief 

ingezet kan worden tijdens de les, wat overeenkomt met de interventie Didactisch Coachen. Op basis 

van de correlaties tussen verschillende variabelen die gevonden zijn in diverse eerdere onderzoeken 

komen Hattie en Timperley (2007) tot een model om feedback te bevorderen. Een belangrijk 

uitgangspunt van dit model is dat effectieve feedback de brug slaat tussen het begrip en de prestatie 

van een leerling enerzijds en het doel dat de leerling wil bereiken anderzijds.  

2.4 Wat is effectieve feedback en hoe verhoudt deze zich tot Didactisch 

Coachen? 
Allereerst moet de feedback de leerling helpen om na te gaan waar hij of zij heen wil: wat is het doel? 

Om dit duidelijk in kaart te brengen moet de leerling in de tweede plaats weten wat hij of zij nu al 

heeft bereikt, en tot slot welke stap er dan op dit moment genomen moet worden om nog meer 

vooruitgang te boeken. Deze drieslag lijkt sterk op de drieslag die Voerman en Faber (2010) 

aandragen in het model van het Didactisch Coachen. Zij benadrukken dat feedback pas effectief is als 

dit een heden, verleden en toekomst heeft. Dit betekent dat bij het geven van feedback de docent de 

leerling informatie geeft die de leerling helpt om te zien wat hij of zij al heeft bereikt, wat er nu goed 

gaat, maar ook wat de uitdaging is die nog wacht. 

Zoals eerder genoemd is het aan de docent om de leerling te helpen het doel helder te krijgen; dit 

kan op meerdere dimensies van belang zijn. Dit is het tweede belangrijke aspect dat Hattie en 

Timperley (2007) in hun model verwerkt hebben, want feedback is volgens hen pas effectief als het 

op de juiste dimensie inspeelt. Hierbij maken ze geen onderscheid tussen dimensies, maar geven zij 

aan dat dit wel een belangrijk aspect van feedback geven is. Dit komt eveneens terug in het model 

van Didactisch Coachen van Voerman en Faber (2010). Zij maken daarbij, zoals eerder benoemd, een 
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onderscheid tussen feedback die gegeven wordt ten aanzien van de taak, de leerstrategie, de 

(emotionele) werkhouding van de leerling en/of de vaardigheden die een leerling van zich zelf al 

heeft die hem of haar helpt bij het uitvoeren van de taak in kwestie.  

Ook Shute (2007, p. 21) beschrijft dat feedback op verschillende dimensies gegeven kan worden:   

 

Ook is bij het geven van feedback van belang dat de docent niet slechts de feedback bij de leerling 

neerlegt (Hattie & Timperley 2007), maar steeds nagaat of de feedback begrepen wordt door de 

leerling. Het zou dus ook erg nuttig zijn als er naderhand nog een check wordt uitgevoerd door de 

docent in kwestie of de feedback goed is ontvangen.  

Voerman en Faber (2010) dragen hiervoor een ‘formule’ aan om feedback mee op te bouwen: de 

docent moet aandacht hebben voor de leerling, vervolgens informeren waar de leerling staat en dit 

meteen terugkoppelen door de kernpunten te benoemen. Uiteindelijk zal de docent aan de leerling 

vragen of hij/zij verder kan met de gegeven feedback.  

Daarnaast zijn er vier dimensies waarop een docent feedback kan en moet geven: 1. de taak (wat de 

leerling doet), 2. de aanpak/leerstrategie (de manier waarop de leerling de taak doet), 3. de 

leerstand/modus van de leerling (gevoelens/gedachten van de leerling bij de taak) en 4. de 

kwaliteiten van de leerling. 

Didactisch Coachen is volgens Voerman en Faber (2010) het meest leerbevorderend als: de feedback 

zo precies mogelijk maar niet te lang is; er positieve feedback gegeven wordt (wat doet de leerling al 

goed); en er bij feedback op de modus/leerstand het verband tussen het verleden-heden-toekomst in 

de feedback naar voren komt. Bij dit laatste punt gaat het dus om het benoemen van eerder gedrag, 

het gedrag in het nu en het doel in de toekomst. Effectieve feedback wordt door Didactisch Coachen 

dan ook samengevat als: “ABBC” aandacht, bevragen, benoemen, en check. Hieruit blijkt dus ook dat 

de docent-leerling relatie een belangrijke rol speelt. 

Kortom, de kenmerken van feedback die volgens de literatuur effectief blijken, komen in hoge mate 

overeen met de kenmerken van feedback die binnen het concept Didactisch Coachen centraal staan. 

Op basis van de theorie over Didactisch Coachen hanteren wij als basisdefinitie voor feedback: alle 

informatie die aan de leerling gegeven wordt met de bedoeling om het denken van de leerling op een 
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dergelijke manier aan te passen dat de leerling beter zal kunnen leren en studeren; feedback is pas 

effectief is als dit een heden, verleden en toekomst heeft. 

2.5 Het evaluatiemodel 
Om de effectiviteit van de interventie Didactisch Coachen te beschrijven wordt gebruik gemaakt van 

het “Four levels evaluation” model van Donald L. Kirkpatrick (2010). Het analysemodel beschrijft dat 

je op vier niveaus de effecten van trainingen kan evalueren: “reaction, learning, behaviour and 

results”. Niveau één, reaction, evalueert de reactie van de deelnemers op de training. Hierbij wordt 

vooral gekeken naar de affectieve respons van de deelnemers op de cursus ten aanzien van de 

instructeur, relevantie en toepassingsmogelijkheden. Niveau twee, learning, gaat in op de vraag in 

hoeverre er een toename  aan kennis en bekwaamheden heeft plaatsgevonden bij de deelnemers. 

Daarnaast kijkt het ook naar  veranderingen in houding als gevolg van de interventie. Het derde 

niveau, behaviour, bekijkt in hoeverre de training daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het toepassen 

van het geleerde in de praktijk, in dit geval het klaslokaal. Als laatste zal niveau vier, results, bekijken 

of de cursus ook een impact over het algemeen heeft gehad op bredere organisationele doelen. 

Hierbij wordt dan ook gekeken naar het probleem dat voorafging aan de interventie (Bates, 2004). 

De reden om voor dit evaluatiemodel te kiezen ligt in de kracht van het model om de complexe 

processen die geanalyseerd zouden moeten worden na een training, te simplificeren naar meetbare 

resultaten. Het model van Kirkpatrick (2010) doet dit op verschillende manieren. Allereerst geeft het 

model een aantal onomwonden richtlijnen over het type vragen dat gesteld moet worden en de 

criteria die hieraan ten grondslag liggen. Daarnaast reduceert het model de eisen aan de evaluatie, 

door alleen te focussen op resultaten die na de training verzameld moeten worden. Hoewel er aan de 

resultaten meer gewicht kan worden toegekend als ook de beginsituatie gemeten wordt, is dat hier 

uit praktisch oogpunt niet mogelijk gebleken. Door alleen de resultaten van de training te bekijken, 

hoeft er ook maar met een beperkt aantal variabelen rekening gehouden te worden. Kort 

samengevat reduceert het model het complexe netwerk van factoren waar leraren in het klaslokaal 

en de verdere praktijk aan worden blootgesteld tot een systeem met een klein aantal te onderzoeken 

variabelen (Bates, 2004). 
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3. Onderzoeksvraag en onderzoeksfunctie 
Dit onderzoek is opgedeeld in twee deelonderzoeken met beide een eigen hoofdvraag aangezien ze 

beide een ander aspect van het evaluatiemodel van Kirkpatrick onderzoeken. Het eerste onderzoek is 

meer kwalitatief en is gericht op Reaction, Learning en Behaviour (van de leraar) Het tweede 

onderzoek is meer kwantitatief en is gericht op Behaviour en Results (leraar en leerling). De 

overlappende hoofdvraag van beide onderzoeken luidt:  

Heeft de cursus Didactisch Coachen effect op het feedbackrepertoire en feedbackgedrag van 
docenten en de motivatie en leerresultaten van leerlingen? 

Hieronder zullen de hoofdvraag met deelvragen en hypotheses per deelonderzoek apart behandeld 

worden. 

3.1 Deelonderzoek 1: onderzoek naar Reaction, Learning en Behaviour  
De hoofdvraag van dit deelonderzoek luidt: 

Is een verandering in het feedbackrepertoire en het feedbackgedrag van docenten toe te schrijven 

aan de toepassing van Didactisch Coachen? 

Toelichting: De deelvragen zullen duidelijk maken welke bekwaamheid de verschillende docenten 

hebben in het definiëren, toepassen en onderscheiden van feedbackgedrag aan de hand van de 

definitie die gehanteerd wordt in de cursus Didactisch Coachen. Wanneer deze bekwaamheden meer 

ontwikkeld zijn in de interventie-groep kan gesproken worden van een nuttige cursus. Of dit echter 

door de docenten ook zo gezien wordt is een vraag die hier ook onderzocht gaat worden. 

Deze hoofdvraag is dan ook opgedeeld in de volgende deelvragen: 

1. Hebben de docenten de cursus Didactisch Coachen als nuttig ervaren? (Reaction) 

Toelichting: de cursus Didactisch Coachen kan door verschillende oorzaken zijn doelen (niet ) behalen. 

Een belangrijke stap in het slagen van een dergelijke interventie is de bereidheid van docenten om 

iets met de aangeboden informatie te doen. Een verandering in het handelen van docenten in de 

klassenpraktijk is alleen mogelijk als de docenten de aangeboden informatie als bruikbaar ervaren.  

Verwachting/hypothese: verwacht wordt dat docenten door het evalueren van hun eigen en elkaars 

videofragmenten bewuster worden van de voordelen van goede feedback geven: het nabespreken 

van een les en gericht kijken naar feedbackgedrag kan docenten inzicht geven in deze voordelen. Wij 

verwachten dat het verkrijgen van dit inzicht er toe leidt dat docenten de cursus als bruikbaar 

ervaren.  

2. Zijn de docenten beter in staat te omschrijven wat feedback is? (Learning) 

Toelichting: om feedbackgedrag te verbeteren is het essentieel dat de docent een goede definitie van 

feedback kan geven, evenals kan verwoorden aan welke kenmerken goede feedback moet voldoen.  

Verwachting/hypothese: verwacht wordt dat de groep docenten die de interventie heeft gevolgd 

beter in staat is feedback en de verschillende dimensies en kenmerken hiervan te benoemen. 



 
 

11 
 

3. Kunnen docenten hun beste feedbackmomenten uit de geobserveerde les beargumenteerd 

selecteren? (Learning) 

Toelichting: Leraren kiezen tijdens het interview het in hun ogen beste feedbackmoment uit, en 

onderbouwen vervolgens deze keuze. Uit de keuze en de onderbouwing zal blijken of de docent in 

staat is zijn definitie van feedback kan koppelen aan voorbeelden uit de lespraktijk. Als uit de theorie 

geconcludeerd kan worden dat het gekozen moment niet voldoet aan de kenmerken van goede 

feedback bespreken we dit met de docent tijdens het interview. Daarop volgend wordt de docent 

verteld waaraan feedback volgens de theorie van de cursus moet voldoen, waarop de docent 

opnieuw gevraagd wordt een moment te selecteren.  

Verwachting/hypothese: verwacht wordt dat de groep docenten die de interventie wel heeft gevolgd 

beter in staat in zijn/haar beste feedbackmomenten te uit te kiezen. Daarbij zal de keuze en het 

uitvoeren van de feedbackhandeling eerder gekoppeld worden aan de theorie die tijdens de 

interventiebijeenkomsten is besproken. Echter zullen de docenten die de interventie niet gevolgd 

hebben hun keuze baseren op hun (jarenlange) ervaring en bij de uitleg van hun keuze minder beroep 

doen op theorie met betrekking tot feedback. 

4. Kunnen docenten hun slechtste feedbackmomenten uit de geobserveerde les beargumenteerd 

selecteren? (Learning) 

Toelichting: Leraren kiezen tijdens het interview de in hun ogen slechtste feedbackmomenten uit, en 

onderbouwen vervolgens deze keuze. Uit de keuze en de onderbouwing zal blijken of de docent in 

staat is zijn/haar definitie van feedback te koppelen aan voorbeelden uit de lespraktijk. Als uit de 

theorie geconcludeerd kan worden dat het gekozen moment voor een deel wel voldoet aan de 

kenmerken van goede feedback bespreken we dit met de docent tijdens het interview. Daarop 

volgend wordt de docent verteld waaraan feedback volgens de theorie van de cursus moet voldoen, 

waarop de docent opnieuw gevraagd wordt een moment te selecteren wat daar niet aan voldoet.  

Verwachting/hypothese: Verwacht wordt dat de groep docenten die de interventie wel heeft gevolgd 

beter in staat in zijn/haar slechtste feedbackmomenten te uit te kiezen. Daarbij zal de keuze en het 

uitvoeren van de feedbackhandeling eerder gekoppeld worden aan de theorie die tijdens de 

interventiebijeenkomsten is besproken. Daarbij zullen de docenten eerder een verbetering voor de 

toekomst voorstellen op basis van de theorie die zij behandeld hebben tijdens de bijeenkomsten. 

Echter zullen de docenten die de interventie niet gevolgd hebben hun keuze baseren op hun 

(jarenlange) ervaring en bij de uitleg van hun keuze minder beroep doen op theorie met betrekking 

tot feedback. 

5. Passen docenten die de interventie Didactisch Coachen hebben gevolgd de geleerde vorm van 

feedback toe in de les? (Behaviour) 

Toelichting: Tijdens de lesobservatie worden de momenten waarop feedback volgens de interventie 

Didactisch Coachen wordt toegepast genoteerd. In het interview wordt bekeken of docenten bewust 

deze feedback op die manier hebben toegepast. Daarbij worden docent ook gevraagd om te 

benoemen wat er zo goed is aan het moment van feedback geven om de invloed van de cursus 

duidelijk te krijgen. 
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Verwachting/hypothese: verwacht wordt dat docenten de geleerde vorm van feedback wel 

toepassen, of op zijn minst elementen van het Didactisch Coachen opnemen in hun feedback. 

Verwachtingen/Hypothesen hoofdvraag 

Verwacht wordt dat de toename in feedbackrepertoire een grote rol heeft gespeeld in het toepassen 

van aangeboden informatie van de cursus Didactisch Coachen. Doordat wij verwachten dat juist in dit 

feedbackrepertoire een enorme stap voorwaarts is genomen, verwachten wij dat de groep docenten 

die de cursus Didactisch Coachen gevolgd heeft beter in staat is goed feedbackgedrag te omschrijven 

en uit te voeren.  

3.2 Deelonderzoek 2: onderzoek naar gedrag van docenten 
In dit deelonderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: 

Beïnvloedt het volgen van de cursus Didactisch Coachen het feedbackgedrag van docenten en 
hebben leerlingen die les krijgen van een docent die de cursus gevolgd heeft een hogere motivatie 
en hogere toetsresultaten? 

Ook deze hoofdvraag is opgedeeld in enkele deelvragen. 

1. Leidt het volgen van de cursus tot een toename van effectief feedbackgedrag van docenten, 
zoals Didactisch Coachen aandraagt? (Behaviour) 

2. Is de motivatie van leerlingen hoger bij docenten die de cursus gevolgd hebben ten opzichte 
van de motivatie van leerlingen bij docenten die de cursus niet gevolgd hebben? (Results) 

3. Zijn de toetsresultaten van leerlingen hoger bij docenten die de cursus gevolgd hebben ten 
opzichte van de toetsresultaten van leerlingen bij docenten die de cursus niet gevolgd hebben? 
(Results)  

Verwachtingen/Hypothesen hoofdvraag en deelvragen 

Op basis van het onderzoek van Kluger & DeNisi (1996) waaruit bleek dat het geven van feedback een 

positieve invloed heeft op het leerrendement worden positieve verbanden verwacht tussen het 

volgen van de cursus en feedbackgedrag, motivatie en toetsresultaten. We verwachten dat het 

feedbackgedrag van docenten is toegenomen nadat ze de cursus Didactisch Coachen hebben gevolgd. 

Daarnaast verwachten we dat de motivatie en cijfers bij leerlingen hoger zijn als zij les hebben van 

een docent die de cursus heeft afgerond. Wat betreft de motivatie verwachten wij naar aanleiding 

van eerdere resultaten (Gadellaa e.a. 2012) dat intrinsieke motivatie, geïdentificeerde regulatie en 

externe regulatie hoger zullen zijn, terwijl amotivatie lager zal zijn bij leerlingen die les krijgen van 

een docent die de cursus gevolgd heeft.  

Mocht uit dit onderzoek blijken dat de cursus Didactisch Coachen effectief is geweest, en het een 

bewezen effectief middel is om de motivatie en resultaten van leerlingen te verbeteren, dan zouden 

wij aanbevelen deze cursus schoolbreed te geven, en verplicht te stellen voor docenten. Daarnaast 

kan er gekeken worden of andere VO-scholen baat kunnen hebben bij de cursus. Een belangrijk punt 

om in het achterhoofd te houden is dat docenten die vrijwillig mee hebben gedaan waarschijnlijk 

meer bewustwording ten opzichte van de relevantie van feedbackgedrag hebben. Dit zal ook 

complicaties hebben voor het schoolbreed toepassen van de cursus. Als uit dit onderzoek naar voren 

komt dat de cursus vooral bijdraagt aan de bewustwording van docenten over de impact van 
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feedbackgedrag, zou deze juist een goede invloed kunnen hebben op de docenten die zich niet 

hebben ingeschreven (en verwacht worden minder nut te zien in verbetering van feedbackgedrag). 
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4. Methode 

4.1 Design deelonderzoek 1 
Voor het eerste deelonderzoek is gekozen om een combinatie van lesobservaties en structureerde 

interviews te gebruiken. Tijdens de lesobservaties konden de onderzoekers bekijken welke aspecten 

van Didactisch Coachen door de docent werden ingezet bij het geven van feedback. Tijdens de 

gestructureerde interviews werd van de docenten verwacht dat zij hun gedachten over de toegepaste 

elementen van Didactisch Coachen inzichtelijk zouden maken. Daarbij konden zij gebruik maken van 

videobeelden. Vervolgens zijn de objectief geobserveerde docenthandelingen (feedback) vergeleken 

met de subjectief ervaren momenten van de docenten. Door deze vergelijking te maken kan gekeken 

worden of de denkpatronen van docenten kloppen met de observaties van handelingen in de klas en 

of de geobserveerde handelingen in de klas gebaseerd zijn op denkpatronen van de docent. Door 

deze triangulatie kan worden aangetoond of Didactisch Coachen ook daadwerkelijk toegepast kan 

worden door docenten.  

4.2 Methode deelonderzoek 1 
Selectie respondenten 

De respondenten waren een geselecteerde groep van de docenten van de havo/vwo-afdeling van een 

middelbare school in Nederland. De keuze van de docenten was een zeer praktische: zeven docenten 

die de cursus Didactisch Coachen gevolgd hebben en lesgaven in de periode van onderzoek zijn 

meegenomen in het onderzoek. Dit zelfde gegeven gold voor de zes docenten die zich hebben 

opgegeven om volgend jaar de cursus Didactisch Coachen te ondergaan. Uit de rest van de populatie 

aan docenten zijn verder drie docenten gekozen die in het verleden hebben aangetoond open te 

staan voor feedback en observaties in hun klaslokaal. Door het toevoegen van deze laatste drie 

docenten hebben wij geprobeerd om de totale groep docenten zo homogeen mogelijk te houden in 

hun attitude tegenover het nut van feedback. Deze attitude kan als zeer positief worden beschouwd, 

omdat de docenten zich vrijwillig en in hun eigen tijd bijscholen op hun feedbackgedrag door middel 

van de onderzochte cursus. Deze groep docenten had daarom een substantiële bias in het voordeel 

van het nut van feedback ten opzichte van de totale populatie aan docenten.  

De bovengenoemde zestien docenten waren allen docenten aan dezelfde middelbare school, 

verschilden wel in leeftijd en ervaring in het klaslokaal maar hebben allen een positieve attitude ten 

opzichte van het nut van feedback (zie hierboven). Alle docenten hebben zich vrijwillig opgegeven om 

deel te nemen aan dit onderzoek.  

Dataverzameling 

De zestien docenten hebben allen meegedaan aan een onderzoek van ongeveer 1,5 uur. Voorafgaand 

aan het onderzoek werden de docenten benaderd met dezelfde informatie. Docenten werd verteld 

dat het onderzoek zich zou richten op het feedbackgedrag van de docent, dat ze gefilmd zouden 

worden en dat er een gestructureerd interview zou plaatsvinden na deze les. Het interview volgde 

direct (maximaal 50 minuten tussentijd) op de te geven les om invloeden van bijvoorbeeld 

vergeetachtigheid te voorkomen.  
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De docenten werd gevraagd een les in de week uit te kiezen, waarbij veel interactie zou zijn tussen de 

docent en de leerlingen, zodat er meer keuze uit feedbackmomenten zou zijn tijdens het interview. 

Dit bleek in de praktijk echter moeilijker dan verwacht en daardoor zijn ook lessen gefilmd die minder 

feedbackmoment hadden (maar nog wel voldoende voor resultaten, zie analyse). Tijdens het 

interview werden verscheidene vragen (zie bijlage 1) gesteld om de kennis van de docent met 

betrekking tot het thema feedback te testen en daarnaast werd er gevraagd om zowel het beste als 

het slechtste feedbackmoment uit de filmopnames te selecteren en daarbij toe te lichten waarom dit 

moment het beste en waarom het moment het slechtste moment van dat lesuur was. Deze keuze 

werd gestructureerd aan de hand van een aantal vragen betreffende het geven van effectieve 

feedback. 

Allereerst hebben wij onderzocht wat de affectieve respons van de deelnemers was ten opzichte van 

de cursus Didactisch Coachen (niveau 1 analysemodel Kirkpatrick, zie boven). Wij hebben ons hier 

gefocust op het nut van de cursus op docentniveau. De docenten werden gevraagd naar hun mening 

over de theorie met betrekking tot Didactisch Coachen, en naar het meest waardevolle element van 

de cursus. Tijdens het interview hebben we dit getest door de docenten zelf een waardeoordeel aan 

hun functioneren toe te laten kennen.  

Om te bepalen of docenten die de interventie hebben gevolgd beter in staat zijn feedback te 

omschrijven, vroegen we hen of zij zo veel mogelijk elementen van feedback konden noemen. De 

antwoorden hebben we vervolgens vergeleken met de antwoorden  die docenten gaven die de 

interventie niet gevolgd hebben. De verschillende onderdelen van feedback die benoemd konden 

worden staan beschreven in tabel 1. Deze keuze is gebaseerd op de definitie van feedback zoals 

omschreven in het theoretisch kader.  De antwoorden van docenten werden vergeleken op de mate 

van overeenkomst tussen hun beschrijving van feedback en de bovengenoemde onderdelen van 

feedback. Het benoemen van elementen die niet beschreven stonden in deze tabel hebben wij 

toegevoegd zodra meer dan één respondent dit element genoemd heeft.  

Tabel 1: elementen van feedback.  

basiskenmerken van feedback 

Zender 

Ontvanger 

Boodschap 

Erkenning/Ontvangst 

Doel 

Verdere kenmerken van feedback, die minstens 
door 1 andere collega genoemd worden 

 
 
Hierna is gekeken naar de effectiviteit van de feedback. De effectiviteit van de feedbackmomenten 

werd aan de hand van een scoringstabel genoteerd (zie tabel 2). Deze elementen zijn gebaseerd op 

de kenmerken van effectieve feedback zoals deze vermeld staan in het theoretisch kader. Alle 

kenmerken van goede feedback zijn als even belangrijk beoordeeld door de onderzoekers. De door de 

docenten gegeven antwoorden op de vraag of zij het eens waren met de door ons geformuleerde 

definitie van feedback en of zij daar aanvullingen op hadden, rechtvaardigde deze keuze.  
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Tabel 2: scoringstabel effectiviteit van feedbackmomenten. Punten worden opgeteld voor het niveau van 

overeenkomst 

Kenmerken goede feedback Punten 

Positief geformuleerd Ja = 1, Nee = 0 

Specifiek geformuleerd Ja = 1, Nee = 0 

Benoeming van wat de leerling op dat moment 
fout doet 

Ja = 1, Nee = 0 

Benoeming van wat de leerling in het verleden 
eerder fout heeft gedaan 

Ja = 1, Nee = 0 

Benoeming van wat er in de toekomst van de 
leerling verwacht wordt (doel) 

Ja = 1, Nee = 0 

 

Om te bepalen of docenten van de groep Didactisch Coachen beter in staat waren om zowel goede 

als slechte momenten van feedback te benoemen en te analyseren volgens de definitie van goede 

feedback werden de docenten gevraagd hun beste en slechtste moment van feedback uit te kiezen. 

Wij hebben deze antwoorden van de docenten vergeleken met de definitie die de cursus Didactisch 

Coachen aanhoudt als 'goede' en 'slechte' feedback en gekeken welke groep beter in staat was deze 

goede en slechte feedback te herkennen. De docenten werd daarna gevraagd deze keuze te 

onderbouwen, waarna door ons de scoringscriteria (zie tabel 2) benoemd werden. Daarna werd de 

docenten gevraagd een nieuwe keuze te maken, als een ander moment geschikter was.  

Bij de onderbouwing van de keuze door de docenten moesten de onderzoekers de onderbouwing 

interpreteren op het vlak van overeenkomst met de definitie van goede feedback. Vanwege deze 

interpretatiestap is besloten de onderbouwingen te classificeren naar 4 categorieën (zie tabel 3) en 

vervolgens de betrouwbaarheid van beoordelingen door de verschillende onderzoekers te 

controleren. Om een gedegen uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid dienden ten 

minste 2n2 uitspraken van docenten beoordeeld te worden (Cicchetti, 1976). Omdat de eerste 

categorie gebruikt werd voor het niet geven van een antwoord, hoefde hier geen interpretatie aan 

gegeven te worden. Zo hebben wij 21 (44%) uitspraken van docenten (18 waren er nodig) door twee 

verschillende onderzoekers laten beoordelen. De classificatie van de verschillende segmenten kwam 

in 19 gevallen overeen (90,5%; Cohen's kappa = 0.87), wat betekende dat de verschillende 

categorieën betrouwbaar van elkaar onderscheiden konden worden.  
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Tabel 3: Classificatieschema bij de beantwoording van vragen in het interview.  

Door ons is de volgende definitie van goede feedback aangehouden: 

 Alle informatie die gecommuniceerd is naar een leerling met de bedoeling om het denken 

 van de leerling op een dergelijke manier aan te passen dat de leerling beter zal kunnen 

 leren en studeren. Feedback is pas effectief is als dit een heden, verleden en toekomst 

 heeft. 

 

classificatie bij 

beantwoording 

vragen 

Beantwoording vraag 

NB (1) De vraag wordt niet beantwoord.  

FB  (2) Geen enkele redevoering die terug te leiden is naar een goede definitie 

van feedback wordt gebruikt. (Zowel heden/verleden/toekomst als het 

denken van de leerling beïnvloeden worden niet genoemd door de 

docent).  

OB (3) De redevoering achter het antwoord pakt deels terug op de cursus de 

definitie van goede feedback, zoals eerder in dit artikel vastgesteld. 

(bijvoorbeeld het noemen van het heden/verleden/toekomst aspect van 

goede feedback maar niet noemen dat feedback bedoeld wordt om het 

leren en nadenken van de leerling aan te passen).  

VB (4) De redevoering achter het antwoord bevat alle elementen die volgens de 

definitie van goede feedback, zoals eerder in dit artikel vastgesteld, 

benodigd zijn. (Alle elementen uit de hierboven genoemde definitie zijn 

terug te vinden in het antwoord van de docent).  

 

Na het vaststellen van de betrouwbaarheid van de classificatie, kon er gewerkt worden met de 

frequenties van voorkomen van deze verschillende mogelijkheden in het beantwoorden van de 

gestelde vragen.  

Als het aangegeven sterkste en zwakste moment niet overeenkwamen met  wat volgens de 

interventie als sterke en zwakke feedback kan worden gedefinieerd, is gekeken of de invloed van de 

definitie die de docent van feedback heeft gegeven daarin meespeelde. Daarnaast is gekeken of dit 

verschil verklaard kon worden door het niet volgen van de cursus Didactisch Coachen (niet-

interventie groep) of doordat de cursus wel een toename in feedbackrepertoire, maar geen 

kennisverrijking teweegbracht (interventie groep). 

4.3 Design deelonderzoek 2 
Bij deelonderzoek 2 werd er gekeken naar het gedrag (Behaviour) van leraren en de resultaten 

(Results) op leerling-niveau. Ten eerste is gekeken naar het feedback gedrag van docenten door dit te 

turven volgens de systematiek ontwikkeld door Sol en Stokking (2009), die een indeling maakte van 
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verschillende niveau’s van feedbackgedrag om video-fragmenten te beoordelen. Dit gevalideerde 

model is in de 0-meting (Gadellaa e.a. 2012) gekozen omdat deze gevalideerd is en goed onderscheid 

tussen verschillende soorten feedbackgedrag. Een verschil is dat dit onderzoek de volledige les turft 

terwijl Sol en Stokking een lesfragment analyseerde. Ten behoeve van de interne validiteit is in dit 

vervolgonderzoek hetzelfde instrument gehanteerd. Het instrument maakt onderscheid op twee 

schalen, enerzijds, geeft de docent feedback op klassikaal of individueel niveau? Anderzijds, geeft de 

docent geen feedback, resultaatgerichte feedback, procesgerichte feedback, instructie of ‘overig’. 

Binnen deze categorieën waren een aantal subcategorieën, maar deze waren vanwege de beperkte n 

te specifiek om mee te nemen in de analyses. Deze turfmethode is zinvol omdat de categorieën 

resultaatgerichte feedback en procesgerichte feedback sterk overeenkomen met de cursus didactisch 

coachen, waarbij procesgerichte feedback doorgaans als een goede feedback vorm gezien wordt en 

resultaatgerichte als een minder goede. Bij de statistische verwerking wordt gekeken of er in het 

algemeen opvallende verschillen zijn tussen docenten die de cursus gevolgd hebben en dit niet 

gedaan hebben. Getoetst wordt of docenten die de cursus gevolgd hebben in absolute zin meer 

feedback geven en of ze in verhouding meer procesgerichte dan resultaatgerichte feedback geven.  

Bij dit onderdeel wordt er een vergelijking gemaakt tussen de pretest (Gadellaa e.a., 2012) en het 

huidige onderzoek. Omdat het uitgebreide databestand van het voorgaande onderzoek wat betreft 

het feedbackgedrag van docenten in de les niet ter beschikking was, kunnen alleen de algemene 

resultaten vergeleken worden. Er zijn hier dus geen analyses op uitgevoerd. Daarnaast moet 

opgemerkt worden dat binnen de resultaten van de pretest geen onderscheid gemaakt wordt tussen 

docenten die de cursus wel al hadden gevolgd en docenten die dat nog niet gedaan hadden en er ook 

alleen een totaalscore genoemd wordt. Hierdoor kunnen de resultaten niet precies naast de huidige 

resultaten gelegd worden.  

Bij het onderzoek naar de resultaten op leerling niveau is ervoor gekozen om te onderzoeken of er 

een verband is tussen het les krijgen van een docent die de cursus gevolgd heeft en hogere 

toetsresultaten of motivatie voor het vak. De gedachtegang is de volgende: door verbeterd 

feedbackgebruik van docenten gaat de motivatie van de leerling omhoog. Deze verhoogde motivatie 

zou misschien ook doorwerken in de toetsresultaten van deze leerlingen. Voor dit deelonderzoek 

hebben we dus ook gekeken naar de leerling-motivatie en toetsresultaten. Om inzicht te krijgen in de 

motivatie van leerlingen hebben we, ook in de lijn met de nulmeting (Gadellaa e.a., 2012), ervoor 

gekozen om de leerlingen vragenlijsten voor te leggen. Anders dan bij de nulmeting hebben we er 

niet voor gekozen om een vragenlijst vóór en na de les af te leggen, maar alleen vóór de les. In de 

vorige aanpak meet je het tijdelijke effect van de enkele motiverende of demotiverende les, terwijl de 

constante motivatie van een vak beter te meten is door leerlingen te laten reflecteren op de lessen 

over het algemeen. Daarom hebben we ervoor gekozen de motivatie alleen bij aanvang van de les te 

meten, en te kijken naar verschillen in motivatie tussen klassen met een docent die de cursus heeft 

gevolgd, en klassen met een docent die de cursus niet heeft gevolgd. Er is gekozen voor een 

vragenlijst omdat met behulp van deze methode relatief veel leerlingen in het onderzoek 

meegenomen konden worden. Een nadeel van deze manier van meten was wel dat er een grotere 

kans op sociaal wenselijke antwoorden was. Dit nadeel probeerden we te ondervangen door te 

benadrukken dat de vragenlijst anoniem afgenomen werd. De vragenlijst die gebruikt werd is de 

Situational Motivation Scale (Guay, Vallarand & Blanchard, 2000). Deze is ontwikkeld en gevalideerd 

door Sol en Stokking (2009) om motivatie te meten. De motivatie werd gemeten aan de hand van vier 

factoren: intrinsieke motivatie, geïdentificeerde regulatie, externe regulatie en amotivatie. De 
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factoren stonden op een aflopende schaal, waarbij intrinsieke motivatie bovenaan stond en 

amotivatie onderaan (Sol en Stokking, 2009). Elk type motivatie, evenals de totale motivatie en 

zelfvertrouwen, waren variabelen in dit onderzoek. De vragenlijst bestond uit 24 gesloten vragen, en 

is te vinden in bijlage3. De Z-vragen onderzochten het zelfbeeld, de M-vragen gaan over motivatie. De 

vragenlijst is iets aangepast in vergelijking met de nulmeting (Gadellaa e.a., 2012). In de nulmeting 

werden er verschillende schalen gebruikt, iets wat het vergelijken lastig maakt. Wij hebben de 7-

puntsindeling aangepast naar een 5-puntsindeling. Voor de vragen over validiteit en betrouwbaarheid 

verwijzen we door naar hoofdstuk 5, de resultatensectie.  

Het derde onderdeel van het kwantitatieve onderzoek waren de toetsscores van leerlingen. Scoorden 

leerlingen die les hebben van een leraar die de cursus gevolgd heeft significant hoger dan leerlingen 

die les hadden van een docent die niet de cursus gevolgd heeft? Om dit te meten zijn toetsresultaten 

van docenten die de cursus gevolgd hebben gekoppeld aan toetsresultaten van een gelijke docent die 

de cursus niet gevolgd heeft. Per cursusdocent is gezocht of er gelijke docenten zijn, wat wil zeggen 

dat er een andere docent die niet de cursus gedaan heeft, aan (1) een andere klas van (2) hetzelfde 

niveau op (3) hetzelfde moment een (4) identieke toets gegeven heeft. Als er meerdere docenten 

waren is er willekeurig een docent gekozen. Deze vier strikte selectiecriteria zijn gekozen omdat er 

anders een ongelijke vergelijking gemaakt zou worden, en dus om de validiteit te waarborgen. Helaas 

leidde de strenge criteria er ook toe dat er bij aantal docenten geen goede vergelijking te maken was 

met een docent die de cursus niet gevolgd had, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten 

daalde. 

4.4 Methode deelonderzoek 2 
Selectie respondenten 

De respondenten waren een geselecteerde groep van de docenten van de havo/vwo-afdeling van een 

middelbare school in Nederland. De keuze van de docenten was een zeer praktische: zeven docenten 

die de cursus Didactisch Coachen gevolgd hebben en lesgaven in de periode van onderzoek zijn 

meegenomen in het onderzoek. Dit zelfde gegeven gold voor de zes docenten die zich hebben 

opgegeven om volgend jaar de cursus Didactisch Coachen te volgen. Uit de rest van de populatie aan 

docenten zijn verder drie docenten gekozen die in het verleden hebben aangetoond open te staan 

voor feedback en observaties in hun klaslokaal. Door het toevoegen van deze laatste drie docenten 

hebben wij geprobeerd om de totale groep docenten zo homogeen mogelijk te houden in hun 

attitude tegenover het nut van feedback. Deze attitude kan als zeer positief worden beschouwd, 

omdat de docenten zich vrijwillig en in hun eigen tijd bijscholen op hun feedbackgedrag door middel 

van de onderzochte cursus. Deze groep docenten had daarom een substantiële bias in het voordeel 

van het nut van feedback ten opzichte van de totale populatie aan docenten.  

Onderzoeksgroep van het onderzoek 

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek van vorig jaar. In dit eerdere onderzoek zijn vijftien 

docenten één les geobserveerd en is hun feedbackgedrag geturfd. Ook is er aan het begin en aan het 

eind van de les een vragenlijst afgenomen bij leerlingen, die de motivatie voor die les mat. Van de 

vijftien docenten hadden op dat moment twee de cursus Didactisch Coachen gevolgd. Uit de overige 

groep van dertien docenten hebben zich dit jaar acht docenten aangemeld voor de cursus. Voor het 

onderzoek van dit jaar hebben we gekeken naar het feedbackgedrag van deze docenten. We hebben 

deze resultaten vergeleken met een groep docenten die de cursus niet gevolgd heeft, de 
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controlegroep. Het mooiste zou zijn als deze controlegroep wordt samengesteld uit docenten die 

volgend jaar de cursus zullen gaan volgen, net zoals vorig jaar gedaan is. Echter, ten tijde van het 

opstarten van het onderzoek was er nog niet bekend welke docenten volgend schooljaar (2013-2014) 

Didactisch Coachen zullen gaan volgen. Bij het samenstellen van de controlegroep hebben we hier 

dus geen rekening mee kunnen houden.   

Naast het observeren van dit feedbackgedrag hebben we toetsresultaten en motivatie van leerlingen 

onder de loep genomen. Bij zowel de toetsresultaten als de leerling-motivatie maken we een 

vergelijking maken tussen leerlingen die les hebben van een docent die de cursus heeft gevolgd, en 

leerlingen die les hebben van een andere docent die de cursus niet heeft gevolgd.  

In totaal doen aan ons onderzoek mee: tien docenten die de cursus dit jaar gevolgd hebben. Naast 

deze tien docenten zullen er acht docenten meedoen die de cursus niet gevolgd hebben deze dienen 

als controlegroep. Onder de leerlingen van deze docent nemen we onder een klas ook een vragenlijst 

af. In totaal zijn er in dit onderzoek tien klassen met een docent die de cursus gevolgd heeft en acht 

klassen met een docent die de cursus niet gevolgd heeft. Bij twee docenten uit de controlegroep is 

het niet gelukt om te observeren. De controlegroep bestaat dus uit zes docenten. Voor het volledige 

overzicht van de onderzoekspopulatie: zie tabel 4 hieronder.  

Tabel 4: Overzicht onderzoeksgroep 

Docent Klas Aantal leerlingen Ervaring met Didactisch 
Coachen 

1 4 VWO 19 Ja 

2 Brugklas 23 Ja 

3 3 HAVO 25 Ja 

4 4 VWO 22 Ja 

5 5 HAVO 20 Ja 

6 4 HAVO 23 Ja 

7 3 HAVO 24 Ja 

8 5 HAVO 8 Ja 

9 2 HAVO 22 Ja 

10 4 HAVO 28 Ja 

11 Brugklas 26 Nee 

12 Brugklas 23 Nee 

13  Brugklas 29 Nee 

14 2 VWO 21 Nee 

15 3 VWO 24 Nee 

16 Brugklas 21 Nee 

 

Het totaal aantal leerlingen dat geënquêteerd werd, kwam uit op 372, waarvan 224 leerlingen les 

hadden van een docent die de cursus wel gevolgd had en 148 leerlingen les hadden bij een docent die 

de cursus niet gevolgd had. Het onderzoeksteam bestond uit vier leraren in opleiding (LIO’s), die in 

groepen van twee observaties gedaan hebben. Zoals hierboven beschreven wordt, bestond het 

onderzoek uit de volgende deelonderzoeken:  
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- Deelonderzoek 2a: Het observeren van docenten, waarbij door docent geleverde feedback aan 

leerlingen werd geturfd op een turflijst (zie bijlage 2). Hierbij werd gekeken naar resultaatgerichte 

feedback, procesgerichte feedback, feedback op de instructie en overige feedback. Deze indeling 

is ontwikkeld door Sol en Stokking (2009). Aan dit deelonderzoek hebben alle zestien leraren 

meegewerkt. 

- Deelonderzoek 2b: een vragenlijst onder leerlingen aan het begin van de les (zie bijlage 3). Door 

middel van deze vragenlijst werd de motivatie van leerlingen voor het desbetreffende vak 

gemeten. Aan dit onderzoek hebben vijftien van de zestien klassen meegedaan. Alleen de 

leerlingen van docent twee (zie figuur 1), dus een docent die de cursus wel gevolgd had hebben 

deze vragenlijst niet ingevuld.  

- Deelonderzoek 2c: het vergelijken van cijfermateriaal. Bij dit deelonderzoek wordt er gekeken 

naar toetsresultaten van leerlingen die les hebben van een leraar die de cursus Didactisch 

Coachen heeft gevolgd, en naar de toetsresultaten van leerlingen die geen les hebben van zo’n 

leraar. De vraag is of er significantie verschillen tussen de twee groepen waarneembaar zijn.   

Opgemerkt moet worden dat bij deelonderzoek 1 de definitie van feedback gehanteerd is zoals deze 

in het theoretisch kader is genoemd en dat bij deelonderzoek 2 een specifiekere definitie gehanteerd 

is. Deelonderzoek 1 spitst zich meer toe op het heden, verleden en toekomstaspect binnen deze 

omschrijving. In de operationalisering is dit terug te zien doordat deze definitie letterlijk is 

opgenomen in de vragenlijst. In deelonderzoek 2a, b en c is ervoor gekozen om een definitie te 

gebruiken die meer toegespitst is op verschillende aspecten waar feedback op gegeven kan worden. 

Deze meer toegespitste definitie sluit de definitie die in deelonderzoek 1 is gehanteerd niet uit. Voor 

de toespitsing is gekozen, omdat dit beter aansluit op de vragenlijst die gebruikt is bij dit onderzoek. 

Het gaat hierbij om de door Duijnhouwer (2010) samengestelde definitie van feedback, waarbij de 

onderzoeker de definitie van Kluger en DeNisi (1996) en Shute (2008) gecombineerd heeft. Deze luidt 

als volgt: (feedback is) 'informatie over één of meer aspecten van de presentatie van een lerende, 

gegeven door een ander persoon, met als doel de cognitie, motivatie en/of het gedrag van de lerende 

te beïnvloeden, teneinde zijn of haar prestatie te verbeteren'. Het handhaven van deze definitie in 

het in deelonderzoek 2 is conform het vooronderzoek van Gadellaa e.a. (2012). In de 

operationalisering is dit terug te zien, doordat de scoringslijsten zijn gebaseerd op Sol en Stokking 

(2009). 

Onderzoeksactiviteiten deelonderzoek 2a: Feedbackgedrag docenten (Behaviour) 

Zoals beschreven hebben we het feedbackgedrag van docenten gedurende  één algemene klassikale 

instructieles geobserveerd. In navolging van voorgaand onderzoek (Gadellaa e.a., 2012) heeft een 

onderzoeker een les bijgewoond om te turven hoe vaak een docent elk type feedback toepast. Dit 

turven gebeurde op het scoreformulier zoals dit ontwikkeld is door Sol en Stokking (2009) (zie bijlage 

2). Sol en Stokking maken op dit scoreformulier een onderscheid tussen resultaatgerichte feedback, 

procesgerichte feedback, instructie en overig. Binnen deze categorieën wordt er steeds onderscheid 

gemaakt tussen klassikale feedback en individuele feedback.  

Om de betrouwbaarheid te waarborgen hebben de onderzoekers in tweetallen geturfd. Na afloop van 

de geobserveerde les zijn de twee onderzoekers in overleg gegaan, om eventuele verschillen te 

bespreken. Zeker aan het begin van de observatieperiode zaten er nog wat verschillen tussen de twee 
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observators. Na het bespreken van de verschillen kwamen de twee onderzoekers nader tot elkaar, en 

leverden ze één enkel observatieturflijst als eindproduct. Aanvankelijk vonden we het bijvoorbeeld 

moeilijk onderscheid te maken tussen de vraag ‘de leerling stimuleren of vragen het probleem 

preciezer te omschrijven of te omschrijven’ en ‘het stellen van open vragen om het denkproces van 

de leerling te stimuleren’.  Pas toen de verschillende uitkomsten van de observanten in hoge mate 

overeenkwamen, zijn er een aantal lessen op individuele basis geobserveerd. Dit deelonderzoek is in 

voorgaand onderzoek (Gadellaa e.a., 2012) ook uitgevoerd, hierom wordt er in dit onderzoek gebruik 

gemaakt van hetzelfde instrument dat een bewerking is op het instrument van Sol en Stokking (2009) 

(zie bijlage 2). 

Onderzoeksactiviteiten deelonderzoek 2b: de motivatie van de leerling (Results) 

De motivatie van de leerling is gemeten door middel van een vragenlijst. Aan het begin van de les 

waarin ook op feedback werd geturfd, werd deze vragenlijst uitgedeeld. De onderzoekers hebben 

steeds kort verteld dat de vragenlijst onderdeel was van een groter onderzoek en toegelicht hoe je de 

vragen moest beantwoorden. Het invullen nam, met de introductie erbij gerekend, ongeveer tien 

minuten in beslag. Van de zestien klassen hebben er vijftien een vragenlijst ingevuld (372 leerlingen). 

Deze vragenlijst is in dezelfde les afgenomen dat er naar feedbackgedrag geturfd werd.  

Ook dit deelonderzoek is in voorgaand onderzoek (de nulmeting) uitgevoerd. In het huidige 

onderzoek hebben we dezelfde vragenlijsten gebruikt als in de nulmeting, met uitzondering van een 

aantal aanpassingen, die vanaf de volgende alinea beschreven worden. Bij de nulmeting is ervoor 

gekozen om per les twee vragenlijsten af te nemen, één aan het begin van de les en één aan het eind 

van de les. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen significante veranderingen tussen de twee 

meetmomenten optrad. Het zou kunnen dat het meetmoment te kort is om voor significante 

veranderingen in de leerling-motivatie te zorgen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om maar één 

meetmoment te hanteren. Door de motivatie van leerlingen van een leraar die Didactisch Coachen 

heeft gevolgd te vergelijken met de motivatie van leerlingen van een leraar die niet de cursus heeft 

gevolgd, wordt duidelijk of de cursus effect heeft op de motivatie van leerlingen. Voor het huidige 

onderzoek hebben we ervoor gekozen om de vragenlijst die aan het begin van de les afgenomen 

werd te gebruiken. Hier hebben we voor gekozen omdat deze vragenlijst ingaat op de motivatie van 

de leerlingen.  

Dit jaar zijn de vragenlijsten afgenomen onder 16 klassen, waarvan 10 klassen een docent hadden die 

de cursus Didactisch Coachen gevolgd heeft (totaal 224 leerlingen) en 6 klassen waar de docent de 

cursus niet gevolgd heeft (totaal 148 leerlingen). Ten eerste is gekeken of de verschillende vragen die 

ondergebracht kunnen worden bij vijf vormen van motivatie (zelfbeeld, intrinsieke motivatie, externe 

motivatie, amotivatie en geïdentificeerde regulatie) per subgroep een goede samenhang hebben. 

Voor de vragen over het zelfbeeld/zelfvertrouwen is dit het geval (Cronbach’s Alpha’s bij item 

correlatie tussen de 0,62 en 0,74). De Intraclass correlatie(ICC) is 0,88, wat inhoudt dat de waardes 

van de verschillende vragen behoorlijk gelijk zijn.  

De onderlinge samenhang van de vragen over intrinsieke motivatie is in orde (Cronbach’s Alpha’s bij 

item correlatie tussen de 0,68 en 0,85), soms echter zo hoog dat het lijkt of de vragen hetzelfde 

meten. Dit is het geval bij vraag M5: Waarom span je je in voor de opdrachten bij dit vak bij deze 

leraar? Omdat ik denk dat dit leuk is (0,85) en M9: Waarom span je je in voor de opdrachten bij dit 

vak bij deze leraar? Omdat het werken hieraan leuk is. (0,82). Vraag M9 zou natuurlijk opgevat 
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kunnen worden als een specificatie van vraag M5, wat kan verklaren waarom de resultaten zo veel 

overeenkomen.  Aangezien de intrinsieke motivatie over het algemeen vergeleken wordt en de 

correlaties niet extreem hoog zijn, is ervoor gekozen om geen item te verwijderen. Bij de vragen over 

intrinsieke motivatie is de ICC 0,88.  

Wat betreft correlatie tussen de geïdentificeerde regulatie vragen viel vraag M2: Waarom span je je 

in voor de opdrachten bij dit vak bij deze leraar? Omdat het voor mijn eigen bestwil is, erg laag uit ( 

0,38). Ook de andere vragen correleerden niet sterk (0,49 tot 0,58), maar aangezien de er maar vier 

vragen in de vragenlijst waren opgenomen die de geïdentificeerde regulatie maten, is ervoor gekozen 

alleen vraag M2 eruit te halen. Voor vraag M2 is gekozen, omdat deze dit voor de hoogste onderlinge 

samenhang tussen de andere drie vragen zorgde. Dit leverde correlaties op tussen de 0,4 en 0,61 en 

een ICC van 0,63.  

De vragen over externe regulatie correleerden voldoende met elkaar (0,40 t/m 0,56), hoewel ook hier 

de waarden van de Cronbach Alpha’s niet extreem hoog zijn, is er ook hier voor gekozen geen items 

weg te halen in verband met het geringe aantal vragen die externe regulatie meten. De ICC voor 

externe regulatie is 0,63.  

De vragen die de amotivatie van de leerlingen meten correleren voldoende (Cronbach Alpha’s van 

0,53 tot 0,66). Ook de ICC van deze vragen is in orde (0,77). 

Onderzoeksactiviteiten deelonderzoek 2c: toetsresultaten van leerlingen (Results) 

Bij het derde deelonderzoek hebben we gekeken naar toetsresultaten van leerlingen. De aanname is 

de volgende: leerlingen die meer of betere feedback van hun docent krijgen, zullen waarschijnlijk 

gemotiveerder zijn voor het vak. De reden waarom men de leerling-motivatie wil verhogen, is dat 

leerlingen met een betere motivatie meer moeite zullen doen voor een bepaald vak. Dit zal zich 

uitbetalen door middel van hogere cijfers. Zijn de cijfers van leerlingen die les krijgen van een docent 

die de cursus heeft gevolgd hoger dan die van andere leerlingen? Belangrijk bij het analyseren van de 

toetsresultaten is het volgende: voor een goede vergelijking moeten de toetsen die vergeleken 

worden exact dezelfde zijn. Alleen als de toetsen identiek zijn, kan er iets gezegd worden over 

eventuele verschillen. Ook moet deze identieke toets in een klas afgenomen zijn die les heeft van een 

docent die de cursus heeft gevolgd en een klas die les heeft van een docent die de cursus niet 

gevolgd heeft. De onderzoekers hebben de docenten die geobserveerd zijn gevraagd of er toetsen 

bestaan die over het hele cohort afgenomen worden en of de parallelklassen een docent hadden die 

Didactisch Coachen niet gevolgd had. Van de tien docenten waren er zes docenten waarbij zo een 

koppeling gemaakt kon worden. Voor dit deelonderzoek hebben we 311 toetscijfers van leerlingen 

vergeleken. Van deze 311 cijfers waren 159 cijfers van leerlingen die les hebben van een docent die 

de cursus gevolgd heeft en 152 cijfers van leerlingen met een docent die de cursus niet gevolgd heeft.  
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5. Resultaten 

5.1 Resultaten deelonderzoek 1 
Uit het onderzoek komen de volgende resultaten: 

Onderzoeksvraag 1: Hebben de docenten de cursus Didactisch Coachen als nuttig ervaren? 

De hypothese dat docenten de cursus als nuttig zouden hebben ervaren kan worden bevestigd. De 

geïnterviewde docenten die de cursus Didactisch Coachen hebben gevolgd gaven gevarieerde 

antwoorden op de vraag wat zij het meest waardevolle aspect van de cursus vonden. 43% van de 

docenten benoemde dat zij een verandering in hun gedrag zeer waardevol vond. Dit gedrag had, 

overeenkomstig met de cursus, telkens te maken met de manier waarop feedback werd gegeven en 

deze docenten vonden het nuttig deze gedragsverandering terug te zien in de lespraktijk. Deze groep 

zag de interventie als een middel om de lespraktijk te bespreken en zo van elkaar te leren. Dit blijkt 

uit verschillende uitspraken:  

 'Ik heb de neiging om eerder negatieve dingen te zien dan positieve. Het vaker benoemen 

 [van het positieve ]vind  ik ook voor de ontwikkeling van [mij] als mens iets heel goeds. 

'[ik laat] vaker stiltes vallen zodat leerlingen beter na gaan denken over de door mij gestelde 

 vraag. Nadat ze een antwoord hebben gegeven vraag ik verder door, en zo hebben we een 

 discussie gestart.' 

86% van de docenten kon zich volledig vinden in de definitie van feedback zoals gehanteerd tijdens 

de interventie. De docent die het niet volledig  eens was met de definitie herkende daarentegen  

bijna alle onderdelen uit de definitie zoals uitgelegd tijdens de cursus, maar was het niet eens met 

het heden/verleden/toekomst aspect van de definitie van feedback zoals die door de cursus werd 

gegeven. 

57% van de docenten gaf aan dat het bijeenkomen en het bespreken van elkaars lessen, feedback en 

doceerstijlen erg nuttig was. Zij gaven ook aan de bijeenkomsten meer in een breder perspectief te 

zien, maar legden de nadruk niet op het feedbackgedrag. Door deze docenten werd de algemene 

bewustwording van het eigen gedrag benoemd als meest waardevolle aspect. Dit wordt goed 

geïllustreerd door een van de docenten: 

 'Omdat je als docent altijd in de ‘waan van de dag’ aan het werk bent en het goed is om 

 jezelf te dwingen af en toe stil te staan bij je didactische aanpak.' 

Onderzoeksvraag 2: Zijn de docenten beter in staat te omschrijven wat feedback is? 

Het kan worden bevestigd dat docenten die de interventie gevolgd hebben inderdaad beter in staat 

zijn om feedback te omschrijven. Het bleek dat docenten die de interventie niet hebben gevolgd 

andere antwoorden gaven dan de docenten die de interventie wel gevolgd hadden (zie tabel 5). Beide 

groepen docenten benoemden de boodschap van de feedback en daarnaast werd door bijna iedere 

docent de ontvanger (leerling) benoemd. Een groot verschil zat vooral in het benoemen van de 

ontvangst van de feedback bij leerlingen: 89% van de docenten zonder cursus tegen 0% van de 

docenten met Didactisch Coachen noemden deze ontvangst bij de leerlingen. Andersom werd vooral 



 
 

25 
 

het doel van de feedback genoemd door docenten die de cursus wel gevolgd hadden: 86% van de 

docenten met Didactisch Coachen tegenover 44% van de docenten zonder cursus noemden het doel 

als een belangrijk onderdeel van feedback.  Slechts 14% van de docenten noemden zichzelf ook als 

belangrijk onderdeel van de feedback: 

‘Dat (door mij) de feedback vanuit rust gegeven wordt, vriendelijk en met het oog op de 

 toekomst.’  

Naast de algemene definitie zijn er ook veel voorbeelden langsgekomen van docenten die de 

interventie wel hadden gevolgd, waarbij specifieke elementen vanuit de cursus terugkwamen: 

 'Heden, verleden en toekomst! Leerlingen een gereedschap geven, kan natuurlijk ook in de 

 vorm van een wedervraag zijn.' 

En: 

 'Positieve feedback. Leerlingen zelf laten nadenken zodat ze zelfstandiger worden!' 

Tabel 5. De benoemde aspecten van feedback door de verschillende docenten. In de Tabel wordt 

aangegeven welke respondenten de verschillende onderdelen van de definitie van feedback 

benoemden, zoals beschreven in Tabel 2. Toegevoegd hieraan zijn de elementen die naast de in Tabel 

2 beschreven elementen benoemd zijn. Onder veiligheid wordt de relatie tussen docent en leerling 

bedoeld. Een “1” geeft aan dat een onderdeel benoemd is, een leeg vakje geeft aan dat dit onderdeel 

niet benoemd is door de betreffende docent.  

Onderdeel 
 

Docent 

Docenten zonder cursus Didactisch Coachen Docenten met cursus Didactisch 
Coachen  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 q % 1 2 3 4 5 6 7 q % 

Zender          0  1       1 14,3 

Boodschap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 100 1 1 1 1 1 1 1 7 100 

Ontvanger 1 1 1 1 1   1 1 7 77,8   1 1 1 1  4 57,1 

Ontvangst 1 1 1 1 1 1  1 1 8 88,9        0 0 

Doel    1 1  1 1  4 44,4 1 1 1 1  1 1 6 85,7 

Verleden      1    1 11,1    1    1 14,3 

Positiviteit  1   1  1 1  4 44,4 1    1   2 28,6 

Veiligheid 1 1 1       3 33,3 1       1 14,3 

Concreet 1         1 11,1 1 1   1 1 1 5 71,4 

Zelfreflectie          0 0    1 1 1  3 42,9 

 

De docenten hebben zelf ook een vijftal elementen benoemd, welke nog niet in de tabel opgenomen 

waren. Daarbij werden naast de aanvulling “Verleden” op het heden (boodschap) en toekomst (doel) 

ook de “positiviteit” en de woorden “veiligheid” en “relatie docent-leerling” benoemd door beide 

groepen. Alleen door docenten die de cursus Didactisch Coachen hebben gevolgd zijn de woorden 

“concreet” en “zelfreflectie” toegevoegd aan de belangrijke elementen van de boodschap (zie tabel 

5).  

Onderzoeksvraag 3: Kunnen docenten hun beste feedbackmomenten uit de geobserveerde les 

beargumenteerd selecteren?  
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Er kan bevestigd worden dat de meeste docenten hier tot in staat waren. Er was ook een klein 
verschil te zien tussen de groep die de interventie had gevolgd en de controlegroep. Namelijk, de 
groep die de interventie had gevolgd waren beter in staat om de theorie van Didactisch Coachen te 
gebruiken bij het kiezen van goede en slechte momenten. In tabel 6 is af te lezen welke classificatie 
bij de drie vragen over feedbackselectie toebedeeld kon worden aan de docent.  

Tabel 6. De classificatie naar het gebruik van de definitie van goede feedback. Goed heeft betrekking op 

de keuze van het goede feedbackmoment, slecht op het slechte feedbackmoment en vervanging heeft betrekking op de 

keuzemogelijkheid die geboden werd aan de respondenten om hun goede feedbackmoment in te wisselen voor een ander, 

beter passend moment. De scoring is gegaan volgens de in tabel 3 weergegeven kenmerken, waarbij 1 staat voor een niet 

gegeven antwoord, 2 voor een antwoord dat niet overeenkomt met de in Didactisch Coachen gehanteerde definitie van 

feedback, 3 een antwoord dat deels overeenkomt met de in Didactisch Coachen gehanteerde definitie van feedback en 4 

voor een antwoord dat volledig overeenkomt met de in Didactisch Coachen gehanteerde definitie van feedback. 

 

Onderdeel 
 

Docent 

Docenten die de cursus Didactisch Coachen niet 
gevolgd hebben. 

Docenten die de cursus Didactisch 
Coachen gevolgd hebben. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 

Goed  2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 

Slecht 3 4 1 1 3 3 1 3 3 4 3 4 1 4 3 3 

Vervanging 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 1 4 3 3 

 

In tabel 6 is af te lezen dat bij de controlegroep 4 van de 9 (44) docenten in staat waren hun keuze 
voor een goed  feedbackmoment te baseren op een theoretische achtergrond (classificatie: 3 of 4), 
terwijl dit bij de groep die de interventie had gevolgd 6 van de 7 (86%) docenten waren. Eén docent 
was in staat de complete theorie in te bouwen in de gegeven feedback.   

Na de bespreking van de gekozen momenten en de bespreking van de analyse van de momenten naar 
aanleiding van de definitie van Didactisch Coachen werden docenten opnieuw gevraagd hun beste 
feedbackmoment te kiezen (dit kon hetzelfde zijn als die eerder gekozen was). Ook hier moest weer 
onderbouwd worden hoe het moment zich verhield tot de definitie van feedback.  Bijna alle docenten 
die eerst geen theorie gebruikten om hun keuze te onderbouwen bleken hier na het noemen van de 
gebruikte definitie van goede feedback wel toe in staat, dit is te zien aan verandering van categorie 2 
naar categorie 3. Een voorbeeld hiervan is docent '1' uit de tabel: waar deze docent eerst een 2 
scoorde voor het goede feedbackmoment werden er 3 punten gescoord voor het vervangende 
moment nadat deze docent bekend was gemaakt met de theorie van de interventie. Een extra docent 
uit de groep Didactisch Coachen was in staat deze volledige definitie van goede feedback toe te 
passen (categorie 4).  

Onderzoeksvraag 4: Kunnen docenten hun slechtste feedbackmomenten uit de geobserveerde les 
beargumenteerd selecteren? 

Er kan geconcludeerd worden dat er een gering verschil kan worden gevonden in de vergelijking 
tussen de controlegroep en de groep die de interventie heeft gevolgd, waarbij de laatste net iets 
beter in staat was om een slecht feedbackmoment te selecteren. Bij de keuze van het slechte 
feedbackmoment is in tabel 6 af te lezen dat de groep didactisch coachen in staat was kritisch te 
kijken naar de eigen gegeven feedback, door een slecht feedbackmoment te benoemen. Dit was bij 
86% van de docenten het geval, waarvan de helft in staat was de  theorie met betrekking tot slechte 
feedback in te bouwen in hun antwoord. Het blijkt wel dat ook de controlegroep hiertoe in staat was: 
67% van de docenten, echter kon 33% van  docenten geen moment selecteren, waarin slechte 
feedback werd gegeven (categorie 1). 
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Onderzoeksvraag 5: Toepassing Didactisch Coachen 

Er kan gesteld worden dat de groep die de interventie heeft gevolgd beter is geworden in het 

herkennen van feedbackmomenten, maar nog lang niet altijd in staat is deze toe te passen in de les. 

Om te achterhalen of docenten Didactisch Coachen in de praktijk toepassen hebben de onderzoekers 

in het interview vragen opgenomen die specifiek bedoeld waren voor deze docenten. Zo is de 

frequentie van het geven van feedback geanalyseerd.  Deelnemende docenten gaven vooral aan niet 

vaker (86%) maar bewuster (57%) of op een andere manier (43%) feedback te geven:   

‘Vaker feedback geven? Nee, niet per se. Wel let ik meer op wat ik uiteindelijk van de 

leerlingen verwacht. In de hoop natuurlijk dat er wat mee gedaan wordt.’  

Ook in de herkenning van feedbackmomenten gaven docenten over het algemeen aan een 

vooruitgang te hebben gemerkt. Slechts één docent gaf aan de indruk te hebben dat hij/zij niet beter 

in staat was momenten te herkennen. Wanneer docenten wel vooruitgang merkten, was dat vanwege 

het zelf inzien van gemiste kansen (57%) of vanwege de reactie van leerlingen die hen erop 

attendeerde dat de boodschap niet geland was (29%). 

Naast het merken van de vooruitgang in het eigen leerproces, is ook gevraagd naar de toepassing van 

de verschillende elementen binnen de lessenpraktijk. Daarbij gaf 71% van de deelnemende docenten 

aan actief bezig te zijn met Didactisch Coachen binnen de lessen en daarbij rekening probeerden te 

houden met de elementen van goede feedback, hoewel het voor de docenten nog niet altijd op het 

moment zelf volledig wordt toegepast. Vaak gaven docenten aan het wel te proberen, maar vooral 

achteraf in te zien hoe een moment beter had gekund.  

Deze antwoorden riepen de vraag op waaraan de docenten wel merkten dat ze de cursus toepassen 

in hun klassenpraktijk. 29% van de docenten gaf aan hier geen antwoord op te kunnen geven, terwijl 

de overige docenten aangaven dat leerlingen veel meer moesten gaan nadenken over gestelde 

vragen en antwoorden. Daarbij worden wedervragen gesteld, wordt er doorgevraagd en moeten 

leerlingen doelen stellen voor de komende periode.   

5.2 Resultaten deelonderzoek 2 
Hieronder worden de resultaten van het kwantitatieve onderzoek per deelvraag weergegeven. Ten 

eerste wordt gekeken naar het gedrag van de docenten zelf wat betreft het geven van feedback. 

Vervolgens wordt gekeken naar de vragenlijsten, die de motivatie van leerlingen meet. Als laatste 

wordt er gekeken naar de cijfers die leerlingen behalen, dus naar de uiteindelijke resultaten. 

Onderzoeksvraag 1: Leidt het volgen van de cursus tot een toename van effectief feedbackgedrag 
van docenten, zoals Didactisch Coachen aandraagt? (Behaviour) 

Om het docentgedrag te meten, is bij 9 docenten die de cursus wel gevolgd hebben het 

feedbackgedrag geturfd en bij vier docenten die de cursus niet gevolgd hebben. Er is gekeken naar de 

proportie van de procesgerichte feedback ten opzichte van de totale feedback (resultaat- en 

procesgericht). Dit is gedaan door naar de verhouding te kijken en dus de procesgerichte feedback te 

delen door de som van procesgerichte en resultaatgerichte feedback. Als totaal is alleen de 

procesgerichte en resultaatgerichte feedback genomen, omdat de overige classificaties minder met 

aansluiten bij onze definitie van feedback. Daarnaast is ervoor gekozen uit te gaan van procesgerichte 

feedback, omdat deze door middel van doorvragen de leerling aanspoort tot zelfreflectie en dit het 
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meeste aansluit bij de dimensies van Didactisch Coachen. Qua gemiddelde blijkt dat docenten die de 

cursus gevolgd hebben in verhouding meer procesgerichte feedback geven dan docenten die de 

cursus niet gevolgd hebben (zie tabel 7). Uit de analyse blijkt dat dit verschil echter niet significant 

is(p=0,19). 

Tabel 7: Gemiddelden en Standaard Deviatie (SD) resultaten docentengedrag 

  Cursus gevolg 
Gemiddelde (SD) 

Cursus niet gevolgd 
Gemiddelde (SD) 

Geen feedback Individueel 0,78 (0,95) 1,00 (0,82) 

 Klassikaal 0,78 (2,00) 0,25 (0,50) 

Resultaatgericht Individueel 8,33 (4.62) 13,50 (3,87) 

 Klassikaal 4,78 (4.33) 8,25 (7,68) 

Procesgericht Individueel 5,22 (4.74) 10,75 (16,86) 

 Klassikaal 6,56 (4.65) 2,00 (2,71) 

Instructie Individueel 0,67 (.82) 0,25 (0,50) 

 Klassikaal 2,00 (2.18) 0,75 (0,96) 

Overig Individueel 6,00 (3.27) 5,75 (4,28) 

 Klassikaal 2,89 (3.18) 3,75 (3,30) 

Proportie procesgerichte 
feedback 

0,46 (0,17) 0,23 (0,29) 

 

Verschillen binnen groepen 

Tabel 8: vergelijking pre-test (2012) en post-test (2013)* 

 Posttest 2013 
(cursus gevolg) 
Gemiddelde  

Pretest 2012 (cursus 
niet gevolgd) 
Gemiddelde 

Posttest 2013(cursus 
niet gevolgd) 
Gemiddelde 

Geen feedback 1,56 0,67 1,25 

Resultaatgericht 13,11 6,67 21,75 

Procesgericht 11,78 12,87 12,75 

Instructie 2,67 3,13 1,00 

Overig 8,89 5,8 9,50 

Proportie procesgerichte 
feedback 

0,50 0,66 0,37 

*Standaard deviaties ontbreken doordat deze niet bekend zijn van de pretest 2012 

Uit tabel 8 is op te maken dat in verhouding de resultaatgerichte feedback toegenomen is nadat de 

docenten de cursus Didactisch Coachen hebben gevolgd. Dit houdt in dat de proportie van 

procesgerichte feedback na de cursus dus is afgenomen. Wanneer de gemiddelden van de pretest 

vergeleken worden met de posttest groep die de cursus niet gevolgd hebben, is het opmerkelijk dat 

deze gemiddelden sterk afwijken (zie twee laatste kolommen tabel 8). Tabel 8 is als volgt te lezen: de 

resultaten van de pretest (cursus niet gevolgd) zijn over genomen uit het onderzoek van Gadellaa e.a. 

(2012) die een nulmeting hebben gedaan; de resultaten uit de posttest zijn de resultaten die in huidig 

onderzoek zijn verkregen, hierbij is dus een verschil tussen docenten die de cursus wel of niet hebben 

gevolgd. 
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Onderzoeksvraag 2: Is de motivatie van leerlingen hoger bij docenten die de cursus gevolgd hebben 
ten opzichte van de motivatie van leerlingen bij docenten die de cursus niet gevolgd hebben? 
(Results) 

Tabel 9:  Gemiddelden en Standaard Deviatie (SD) resultaten vragenlijsten 

 Cursus gevolg 
Gemiddelde (SD) 

Cursus niet gevolgd 
Gemiddelde (SD) 

Zelfbeeld 3,67 (0,67) 3,71 (0,68) 

Intrinsieke motivatie 2,79 (1,04) 3,09 (0,99) 

Externe motivatie 3,39 (0,80) 3,48 (0,79) 

Amotivatie 2,43 (0,89) 2,43 (0,94) 

Geïdentificeerde regulatie 3,32 (0,84) 3,22 (0,91) 

 

Zoals te zien is in tabel 9, komt er uit de vragenlijsten naar voren dat er wel verschillen zijn tussen de 

gemiddelden per type motivatie. Er is echter geen significant verschil wat zelfbeeld betreft (p=0,61). 

Wel is er een significant verschil wat betreft de intrinsieke motivatie (p>0,01), waarbij opmerkelijk 

genoeg de leerlingen die les hebben van een docent die de cursus niet gevolgd heeft meer intrinsiek 

gemotiveerd zijn dan leerlingen die les hebben van een docent die de cursus wel gevolgd heeft. Het 

verschil tussen de gemiddelden van de geïdentificeerde regulatie was eveneens niet significant 

(p=0,30), ditzelfde geldt voor het verschil bij de externe motivatie (p=0,34). Als laatste is het minieme 

verschil tussen de gemiddelden van amotivatie niet significant (p=0,94). In de resultaten van de 

vragenlijsten, waarbij motivatie van leerlingen gemeten wordt, is geen verschil te zien tussen de 

leerlingen die les hebben gehad van een docent die de cursus Didactisch Coachen wel heeft gevolgd 

ten opzichte van een docent die deze cursus niet heeft gevolgd. 

Verschillen binnen groepen 

Aangezien dit onderzoek vooraf is gegaan door een pretest, die een jaar eerder door andere 

studentonderzoekers is uitgevoerd, maken wij ook nog een vergelijking tussen de resultaten van 

docenten die de cursus toen nog niet hadden gevolgd en nu wel. Hierbij worden alleen de 

vragenlijstenvragen met elkaar vergeleken die in beide onderzoeken gebruikt zijn. Dit zijn de vragen 

die ingaan op het zelfbeeld en motivatie voor het vak 

nderzoeksvraag 3: Zijn de toetsresultaten van leerlingen hoger bij docenten die de cursus gevolgd 
hebben ten opzichte van de toetsresultaten van leerlingen bij docenten die de cursus niet gevolgd 
hebben? (Results)  

Aangezien in de pre-test nog niet is gekeken naar de toetsresultaten van leerlingen, wordt er 

hieronder alleen verslag gedaan van de resultaten bij een vergelijking tussen groepen. 

In totaal hebben we 159 toetsresultaten van leerlingen die les hebben van een docent die de cursus 

wel gevolgd heeft, vergeleken met 152 toetsresultaten van leerlingen die les hebben van een docent 

die de cursus niet gevolgd heeft. Het gaat hierbij om zes docenten die de cursus wel hebben gevolgd 
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en zes docenten die de cursus niet hebben gevolgd. Het gemiddelde gegeven cijfer door een docent 

die de cursus wel had gedaan was een 6,27 met een standaarddeviatie van 1,44. Het cijfer wat werd 

gegeven door andere docenten die de cursus niet hadden gevolgd was een 6,46 met een SD van 

1,23.Het cijfergemiddelde van de laatst genoemde groep leerlingen hoger ligt dan die van leerlingen 

uit de eerste groep. Dit verschil is niet significant (0,21).  
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6. Conclusie  

Dit onderzoek is gehouden in het kader van een driejarig onderzoek op een middelbare school in 

Midden-Nederland. Op de school waar dit onderzoek uitgevoerd is, wordt er aan de docenten een 

cursus aangeboden om feedbackgebruik te verbeteren.  

De visie van de school is dat de docenten getraind worden in het feedback geven aan leerlingen, 

zodat de leerlingen met andere ogen naar de eigen (leer)prestaties leren kijken, hierop reflecteren en 

vervolgens anders handelen. In het kader van het meerjarig onderzoek heeft de school besloten om 

docenten te professionaliseren in het geven van feedback aan leerlingen. Dit door middel van het 

geven van een interne cursus aan docenten. Het doel is dat een groot deel van de docenten in 2014 

deze cursus gevolgd hebben en dat het effect van deze cursus wetenschappelijk onderzocht wordt. 

De cursus die de school aanbiedt, Didactisch Coachen, heeft als doel het feedback gedrag van 

docenten richting leerlingen te verbeteren. De veronderstelling is dat het volgen van de cursus het 

feedback gedrag van docenten verbetert. Uit theorie blijkt dat toetsresultaten en motivatie van 

leerlingen beïnvloed worden door het feedbackgedrag van docenten (Kluger & DeNisi, 1996).   

De algemene hoofdvraag was voor beide deelonderzoeken Heeft de cursus Didactisch Coachen 

effect op docenten en leerlingen?  

Onderstaande conclusies van de deelonderzoeken zullen hierop antwoord geven.  

6.1 Beantwoording onderzoeksvragen deelonderzoek 1 
De hoofdvraag van dit deelonderzoek was: 

Is een verandering in het feedbackrepertoire en het feedbackgedrag van docenten toe te 

schrijven aan de toepassing van Didactisch Coachen?  

Hebben de docenten de cursus Didactisch Coachen als nuttig ervaren?  

Het analysemodel van Kirkpatrick (2010) laat ons zien dat docenten een bepaalde intervisie als nuttig 

ervaren als zij zich kunnen vinden in de theorie van de cursus, de cursusdocent competent vinden en 

daarnaast de toepasbaarheid van de cursus inzien. Hoewel er geen directe vragen naar de 

competentie van de cursusdocent zijn gesteld, is in de beantwoording van de vragen wel vermeld, dat 

de deelnemers de docent als zeer ervaren en competent beoordeelden. De docenten gaven verder 

aan zich goed te kunnen vinden in de behandelde theorie van de cursus en konden zich zeker vinden 

in de definitie van goede feedback, zoals deze wordt aangehangen door Didactisch Coachen, wat uit 

de interviews blijkt.  

De focus van het interview hadden wij op de toepasbaarheid van de cursus gelegd (het gaat in deze 

sectie om het gevoel van toepasbaarheid, later zullen we nog naar de praktijk en toepassing zelf 

kijken) en uit de gegeven antwoorden van de docenten moeten wij concluderen dat het hoofddoel 

van de cursus Didactisch Coachen (feedback anders geven) bij minder dan de helft van de docenten 

ook als belangrijkste punt van de interventie werd gezien. Vooral het bijeenkomen en het bespreken 

van de praktijk wordt als waardevol en nuttig gezien. Docenten waren tijdens de bijeenkomsten 

daarmee het meest tevreden over de feedback die zij zelf ontvingen van collega's op hun werk.  
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Zijn de docenten beter in staat te omschrijven wat  feedback is?  

Naar aanleiding van de resultaten kan geconcludeerd worden dat docenten die de cursus Didactisch 

Coachen gevolgd hebben niet beter zijn geworden in het omschrijven van feedback. De docenten die 

de cursus gevolgd hebben zijn meer gefocust op het uiteindelijke doel van de feedback, waardoor ze 

voorbijgaan aan de erkenning van ontvangst van de feedback door de leerling.  

Docenten die de interventie niet hebben gevolgd beschreven in eigen woorden beter de onderdelen 

van feedback dan de andere groep. De docenten die de interventie wel hadden gevolgd omschreven 

feedback vaker vanuit de manier waarop deze feedback het beste kan worden toegepast, en wat het 

doel moet zijn van feedback. 

Uit de uitspraken is gebleken dat de docenten die de intervisie wel hebben gevolgd het omschrijven 

van feedback plaatsen in het grotere, theoretische geheel. Hierbij sluiten ze beter aan bij de theorie 

waarmee gewerkt wordt tijdens de interventie en zijn ze beter in staat een eigen invulling aan het 

doel van feedback te geven, maar lijken ze een stap over te slaan als het gaat om  de 

basisomschrijving van feedback. 

Zijn docenten die de cursus hebben gevolgd beter in het selecteren van goede en slechte 

feedbackmomenten? 

Hoewel de meeste docenten die de cursus Didactisch Coachen hadden gevolgd niet in staat waren de 

inzichten uit de cursus in te bouwen in de gegeven feedback tijdens de lessen, waren er wezenlijke 

verschillen aanwezig in de manier van onderbouwing van de gekozen elementen van goede en 

slechte feedback. De cursus Didactisch Coachen heeft bijgedragen aan een verbetering van de 

theoretische verwoording die de verschillende docenten gebruikten om hun keuze te onderbouwen. 

Hoewel in de vorige deelvraag geconcludeerd is dat beide groepen docenten beter waren in het 

omschrijven van een specifiek deel van feedback, blijkt de Didactisch Coachen groep veel verder in 

het toepassen van deze vaardigheden.  

Waar docenten beter zijn geworden in het theoretisch onderbouwen van hun gegeven feedback, zijn 

docenten nog ’sterker verbeterd in het inzien van gemaakte fouten in de gegeven feedback. In beide 

groepen is er een verbetering te zien bij de onderbouwing van het slechte moment ten opzichte van 

het goede moment. Docenten kunnen beter inschatten waar ze fouten hebben gemaakt, dan waar ze 

goed hebben gehandeld. Wij komen hier later nog op terug, wanneer we kijken naar de toepassing 

van Didactisch Coachen.  

Gezien de verbetering die veel docenten bij de vervangingsopdracht doorvoerden, kan geconcludeerd 

worden dat de meeste docenten die de cursus niet gevolgd hadden al na een korte instructie in staat 

waren om hun goede feedback moment aan te passen en beter te onderbouwen, echter bereikten zij 

het niveau van de Didactisch Coachen groep niet. Daaruit kan geconcludeerd worden dat er 

daadwerkelijk geleerd is van de cursus door de op het gebied van ‘learning’ volgens Kirkpatrick.  

Passen docenten die de interventie Didactisch Coachen hebben gevolgd de geleerde vorm van 

feedback daadwerkelijk toe in de les? 

Om te achterhalen of docenten de geleerde theorie van de interventie toepassen in de praktijk 

hebben wij in het interview vragen opgenomen die specifiek bedoeld waren voor deze docenten. Zo 

is bijvoorbeeld gevraagd naar de invloed van de cursus op de frequentie van het geven van feedback. 
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Uit deze resultaten is gebleken dat docenten zich er achteraf wel bewust van zijn wat goede en 

slechte feedback is geweest of zou kunnen zijn geweest maar dit vaak nog niet in de les toepassen. 

Als dat wel het geval was dan was de grootste gedragsverandering  volgens de deelnemers te 

herkennen in het vaker doorvragen en leerlingen zo meer laten nadenken over de gestelde vragen.   

Wat ook opviel was dat van alle geïnterviewde deelnemers een enkeling aangaf zich bezig te houden 

met het toekomstaspect van de interventie. Dit is opvallend omdat het tegen de uitgangspunten van 

de interventie in gaat, die wel benadrukt dat een toekomstaspect belangrijk is tijdens het 

feedbackproces.  

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen deelonderzoek 2 
De deelvragen van het kwantitatieve onderzoek kunnen nu beantwoord worden.  

Leidt het volgen van de cursus tot een toename van effectief feedback gedrag van docenten, zoals 

Didactisch Coachen aandraagt?  

Uit eerder onderzoek van Kluger en DeNisi (1996) blijkt dat er een positief verband is tussen feedback 

en motivatie van leerlingen. De verwachting is dat het volgen van de cursus een positief effect heeft 

op het geven van effectieve feedback.  

Uit de resultaten blijkt dat in verhouding de docenten die de cursus Didactisch Coachen hebben 

gevolgd meer procesgerichte feedback geven dan docenten die de cursus niet hebben gedaan. Er is 

ook op te maken dat de resultaatgerichte feedback bij de docenten die de cursus hebben gevolgd 

hoger is dan bij de andere docenten.  

Is de motivatie van leerlingen hoger bij docenten die de cursus gevolgd hebben ten opzichte van de 

motivatie van leerlingen bij docenten die de cursus niet gevolgd hebben?  

Bij deze vraag is er naar het gedeelte results van Kirkpatrick (2010) gekeken. De verwachtingen waren 

dat de motivatie en cijfers bij leerlingen hoger zijn wanneer zij les hebben van een docent die de 

cursus heeft afgerond. Wat de verwachtingen over motivatie betreft,  verwachten wij naar aanleiding 

van eerdere resultaten (Gadellaa e.a. 2012) dat  intrinsieke motivatie, geïdentificeerde regulatie en 

externe regulatie hoger zullen zijn, terwijl amotivatie lager zal zijn bij leerlingen die les krijgen van 

een docent die de cursus gevolgd heeft. 

Wat betreft die motivatie van leerlingen is er maar één significant verschil gevonden. Opmerkelijk 

genoeg zijn leerlingen die les hebben van een docent die de cursus niet gevolgd heeft meer intrinsiek 

gemotiveerd dan leerlingen die les hebben van een docent die de cursus wel gevolgd heeft.  Ook in 

andere gevallen zijn de gemiddelden bij de docenten die de cursus niet gevolgd hebben zelfs hoger 

(zelfbeeld en externe motivatie). Leerlingen met een docent die de cursus Didactisch Coachen 

gevolgd heeft, zijn dus niet gemotiveerder. 

Zijn de toetsresultaten van leerlingen hoger bij docenten die de cursus gevolgd hebben ten opzichte 

van de toetsresultaten van leerlingen bij docenten die de cursus niet gevolgd hebben?  

De verwachting was dat de toetsresultaten van leerlingen bij docenten die de cursus Didactisch 

Coachen hebben gevolgd hoger zouden zijn dan bij leerlingen die les kregen van een docent die de 
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cursus niet had gevolgd. De toetsresultaten zijn, verrassend genoeg, hoger bij docenten die de 

interventie niet hebben gevolgd.  

6.3 Beantwoording hoofdvraag  
De algemene hoofdvraag van dit onderzoek: Heeft de cursus Didactisch Coachen effect op het 

feedbackrepertoire en feedbackgedrag van docenten en de motivatie en leerresultaten van 

leerlingen? kan nu beantwoord worden. 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de cursus werkt voor de docenten omdat zij de cursus 

ervaren als nuttig en zich ook bewuster zijn van wat goede feedback precies inhoudt, maar (nog) niet 

voor de motivatie en resultaten van leerlingen. 

Wat betreft het effect van de interventie op docentniveau is een aantal zaken duidelijk geworden. 

Docenten die Didactisch Coachen hebben gevolgd zijn over het algemeen beter in staat om goede en 

slechte feedback te herkennen. Docenten die de cursus niet hebben gevolgd blijken beter in staat om 

te omschrijven wat goede feedback is. Docenten die de cursus hebben gevolgd hebben geen enkele 

keer de ontvanger (leerling) van de feedback genoemd, terwijl dit bij docenten die de cursus niet 

hebben gevolgd wel het geval is. Het zou kunnen zijn dat docenten die de cursus hebben gevolgd te 

verwikkeld zijn in de theorie dat zoiets vanzelfsprekends als de ontvanger over het hoofd wordt 

gezien. De tevredenheid over de cursus is over het algemeen ook hoog, wat betekent dat de cursus 

een positieve invloed heeft op docenten die deze cursus hebben gevolgd en dus als nuttig gezien kan 

worden. Enkele docenten hebben wel aangegeven kritiek te hebben op de definitie van feedback van 

de cursus. Dit betekent echter niet dat docenten niet tevreden waren, er werd namelijk door veel 

docenten aangegeven dat zij de cursus vooral nuttig vonden als reflectiemiddel op hun eigen 

lespraktijk.  

Wat opvalt aan de resultaten en de analyse, is dat docenten zich wel bewust zijn van wat goede 

feedback inhoudt, maar het moeilijk vinden dit  toe te passen in de les. Enkele docenten die de 

interventie hebben gevolgd zijn zich op het moment zelf bewust van de feedback die ze geven. Echter, 

het merendeel van de docenten zegt pas naderhand door te hebben wat een goed feedbackmoment 

was en wat niet. Dit lijkt logisch, het zou namelijk kunnen dat de meeste docenten al bepaalde 

gewoontes hebben ontwikkeld met betrekking tot het geven van feedback op het moment dat zij de 

cursus volgen. Het blijkt dan ook moeilijk te zijn om de theorie die bekend is over feedback gelijk toe 

te passen in de les. Aan de andere kant is het zo dat de docenten die de cursus wel hebben gevolgd 

toch een goede kijk hebben op feedback en wat goede feedback inhoudt. Daardoor zou het kunnen 

dat als docenten meer gaan reflecteren op lessen en feedbackmomenten ze uiteindelijk wel de 

methode van de interventie meer eigen maken en die ook op het moment zelf in de les toe zullen 

kunnen passen. Dit is wenselijk aangezien er nog heel veel terreinwinst te halen valt op het direct 

toepassen van de theorie in de les. Dit zou dus misschien verholpen kunnen worden als de interventie 

vaker herhaald wordt zodat de docenten worden aangespoord vaker te reflecteren en zo meer tijd 

hebben om de theorie te verwerken en dus ook toe te passen. 
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7. Discussie en aanbevelingen 

7.1  Discussie inhoudelijk 
In deze paragraaf zullen we naar aanleiding van ons onderzoek enkele discussiepunten opwerpen. We 

hebben deze punten onderverdeeld in discussiepunten met betrekking op de inhoud, en 

discussiepunten met betrekking op de operationalisering. Allereerst zullen we ingaan op de 

inhoudelijke discussiepunten. Deze  gaan over significantieproblemen en observatieproblemen.   

Wat de motivatie betreft van leerlingen is er maar één significant verschil gevonden. Opmerkelijk 

genoeg zijn leerlingen die les hebben van een docent die de cursus niet gevolgd heeft meer intrinsiek 

gemotiveerd dan leerlingen die les hebben van een docent die de cursus wel gevolgd heeft.  Ook in 

andere gevallen zijn de gemiddelden bij de docenten die de cursus niet gevolgd hebben zelfs hoger 

(zelfbeeld en externe motivatie). Leerlingen met een docent die de cursus Didactisch Coachen 

gevolgd heeft, zijn dus niet gemotiveerder.  Het zou kunnen zijn, dat leerlingen de feedback als 

extrinsieke motivatie zien en dus minder uit zichzelf gemotiveerd zijn om de taken in een keer goed te 

voltooien. Verder zijn er nog zoveel facetten waarbij motivatie kan optreden, zoals de relatie van de 

docent met de klas, de wijze van lesgeven enzovoort. Deze manier hebben we niet gemeten en kan 

zeker van belang zijn.  

Ook bij het docentgedrag is er geen significant verschil tussen de twee groepen. Toch lijken docenten 

die de cursus gevolgd hebben in verhouding meer procesgerichte feedback te geven dan docenten 

die de cursus niet hebben gevolgd. Wellicht zou een grotere dataset wel voor een significant verschil 

zorgen. Opgemerkt moet worden dat de docenten zich bij de lesbezoeken waarbij gekeken werd naar 

hun feedbackgedrag erg bewust waren van het feit dat ze bekeken werden. Dit kan invloed hebben op 

het gedrag van beide groepen. De richting, die de docenten bewust zelf kiezen wat betreft feedback 

geven als ze doorhebben dat hierop gelet wordt, is natuurlijk afhankelijk van wat zij (de docenten) 

onder goede feedback verstaan (Kluger & DeNisi, 1996)  Ook moet bij deze resultaten opgenomen 

worden dat de turflijst weinig inhoudelijke overlapping heeft met de cursus Didactisch Coachen. Bij 

deze cursus is een belangrijk punt dat feedback een verleden, heden en toekomst heeft en dit aspect 

komt nagenoeg niet terug in het formulier. Daarnaast zijn de vier verschillende dimensies van 

Didactisch Coachen (inhoud/taak, aanpak/strategie, leermodus/stand, en kwaliteit) niet eenduidig uit 

het formulier te halen.  

Bij een vergelijking tussen de pre-test en de resultaten van de docenten die de cursus nu wel gevolgd 

hebben is opvallend dat er minder procesgerichte feedback gegeven wordt. Deze resultaten kunnen 

natuurlijk vertroebeld zijn doordat er door verschillende personen geobserveerd is. De verschillen 

tussen de twee groepen die de cursus niet gevolgd hebben (pre- en posttest) kwamen namelijk niet 

overeen. Wellicht kan er ook een verklaring gezocht worden in de achterliggende reden waarom 

docenten ervoor kiezen de cursus Didactisch Coachen te volgen. Docenten hebben vorig jaar 

aangegeven dat ze de cursus wilden volgen; de redenen waarom zijn voor ons onbekend. Het zou 

kunnen dat docenten juist hun feedbackmanieren wilden verbeteren door middel van de cursus, en 

dus niet alleen procesgericht feedback geven, maar ook resultaatgericht.   

De toetsresultaten van leerlingen verschillen niet veel. Natuurlijk komen er veel meer factoren bij het 

uiteindelijke toetsresultaat kijken dan alleen de feedback. Denk hierbij aan goede lesopbouw en 

duidelijke uitleg en natuurlijk ook de juiste toetsing van de stof. De factor we hier een beetje 
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wegschuiven, is de factor ervaring. Ons lijkt, dat ervaring zeker een belangrijke rol speelt in de relatie 

met de leerlingen en ook in het inschatten van het geven van feedback.  Wat echter een veel 

belangrijke factor kan zijn, is het uitblijven of uitstellen van het effect van de toetsingsresultaten en 

daarbij ook van de feedback.  Het kan voorkomen dat leerlingen niet gelijk iets met de feedback 

doen, zodat er ook niet gelijk een verbetering gemeten kan worden.  

Dat er geen significante verschillen tussen beide groepen zijn gevonden waarbij de docenten die de 

cursus Didactisch Coachen gevolgd hebben er beter uitkomen, kan te maken hebben met de beperkte 

dataset. Wellicht zouden in een vervolgonderzoek per docent meerdere klassen betrokken kunnen 

worden, zodat deze dataset al groter wordt. Meerdere klassen per docent of de overlap naar alle/ 

meerdere docenten van een klas zouden bijvoorbeeld al helpen om daadwerkelijk een duidelijker 

beeld te krijgen van welke docent beter feedback geeft. Ook moet in het achterhoofd gehouden 

worden, dat elk vak en elk lesuur anders is. De scores waren momentopnames, die heel anders 

kunnen zijn bij een practicum van bijvoorbeeld biologie dan een bespreking van een toets bij Engels. 

Zo kunnen er, hoewel bij beide feedback gegeven wordt, toch andere resultaten naar voren komen.  

Een andere verklaring kan zijn, en dit komt terug in beide deelonderzoeken, dat het effect van de 

interventie nog niet in alle niveaus echt heeft opgetreden. Bergenhenegouwen (1997) beschrijft dat 

het verschil tussen leerresultaten aan het eind van een opleiding/ cursus en de gerealiseerde 

gedragsverandering klein is, wanneer het om toepasbare vaardigheden gaat.   

Docenten gaven tijdens de interviews aan, dat ze nog niet altijd feedback op deze wijze toepassen, 

dan wel niets in deze werkvorm zien.  Hierbij is te denken aan het nog niet toepassen van het 

geleerde door de docenten. 

Ook bij leerlingen kan er vertraging zijn in het effect: leerlingen kunnen wel andere (of meer) 

feedback krijgen, maar moeten feedback ook als zodanig herkennen. Daarnaast moet de leerling 

natuurlijk weer zijn intrinsieke en extrinsieke motivatie naar de “nieuwe” docent (onbewust) 

aanpassen en zullen de cijferresultaten in een later stadium pas veranderen. Dit proces is aan het 

einde van de feedbackketting, effecten zie je cijfermatig pas laat.   

Wat het type feedback betreft, is te zien dat docenten die de cursus Didactisch Coachen hebben 

gevolgd, meer resultaatgericht feedback geven dan docenten die de interventie niet hebben gedaan. 

Procesgerichte feedback is daarentegen afgenomen, wat jammer is, omdat je natuurlijk de leerlingen 

kritisch wilt laten kijken naar hun eigen werk. Daarbij is procesgerichte feedback handiger.  Dit zou 

dan ook een mooi punt voor verder onderzoek volgend jaar kunnen zijn.  

De vraag over welk type feedback het meest wordt gegeven geeft niet de resultaten die verwacht 

werden. Het verwachte antwoord omvatte natuurlijk, dat docenten veel beter feedback zouden 

geven, in allerlei soorten en vormen, waardoor de leerlingen zich beter bewust zouden worden van 

hun eigen leerprocessen en –manieren, waarop ze die, en dat is buiten ons onderzoeksgebied, 

zouden aan kunnen passen en zo beter kunnen presteren op school. In ons onderzoek hebben we ons 

gericht op de types van feedback en de motivatie van docenten, wanneer ze onderwezen werden 

door docenten die de interventie gedaan hadden. Zo hoopten we erachter te kunnen komen of de 

motivatie, zowel intrinsiek als extrinsiek, bij de leerlingen groter zou zijn, met als gedachte dat een 

hogere motivatie voor betere resultaten zou zorgen. Daar draait het voor een groot gedeelte in school 

om.  
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7.2 Discussie operationalisering 
Wanneer wij terugkijken op onze manier van werken, komen we tot een aantal opmerkingen. Wat 

betreft deelonderzoek 1 was de vragenlijst een discussiepunt. De vragen die te maken hadden met 

het goede en slechte feedbackmoment kwamen zo sterk overeen dat de meeste respondenten de 

nuances niet begrepen en het moeilijk vonden om op alle vragen een antwoord te geven. Om deze 

reden zou het in het vervolg beter zijn om een meer beknopte vragenlijst samen te stellen. Daarbij 

was het misschien ook nuttig geweest om enkele directere vragen te formuleren om de tevredenheid 

van de cursisten vast te stellen en niet door alleen een link te leggen tussen de theorie van de 

interventie en of de cursisten het daarmee eens waren, de theorie zegt namelijk niet alles over de 

tevredenheid. Een praktisch probleem was dat we niet bij alle respondenten in staat waren de les te 

filmen met een camera: wat eigenlijk wel de bedoeling was. Bij docenten bij wie er geen camera 

beschikbaar was zijn er wel notities gemaakt door observanten van onder andere. goede en slechte  

feedbackmomenten, maar op die manier kan de docent zichzelf niet terugzien. Bovendien zijn 

notities van een veel subjectievere aard dan gefilmd materiaal omdat onderzoekers van tevoren op 

de hoogte zijn van de definitie van goede en slechte feedback en kan degene die de lessen heeft 

geobserveerd zo het gekozen moment van de respondent beïnvloeden. Het zou dus in het vervolg 

nuttig zijn om altijd een camera paraat te hebben om het terugkijken te waarborgen.   

Misschien wel het belangrijkste punt wat betreft de aanbevelingen het observeren. Deelonderzoek 2 

valt of staat met de observanten. In theorie zou het niet uit moeten maken wie er observeert, zolang 

als dat je een complete turflijst hebt. In de praktijk is het heel moeilijk om alle vormen van feedback 

op te vangen. De observanten hebben bijna alle observaties in duo’s gedaan en zeker aan het begin 

zaten er grote verschillen tussen de turflijsten onderling. Wij vragen ons dan ook af, hoe we 

bijvoorbeeld tot een vergelijking met de observaties van vorig jaar kunnen komen. Anderen turfden 

toen, en kwamen ook op andere gemiddelden uit. Dit verschil zou natuurlijk voort kunnen komen uit 

de cursus Didactisch Coachen, maar hoogstwaarschijnlijk komt een groot deel van het verschil voort 

uit het feit dat er met andere observanten is gewerkt. De precieze verschillen per docent kunnen we 

niet berekenen, omdat de data uit de pre-test (Gadellaa e.a. 2012) niet toereikend zijn. Wil je tot een 

vergelijking tussen twee jaren komen, dan is turven een twijfelachtig instrument.  

Een derde discussiepunt is het gebruikte scoreformulier welke we in deelonderzoek 1 gebruikt 

hebben. Dit scoreformulier, ontwikkeld door Sol en Stokking (2009), is in de pre-test (Gadellaa 2012) 

gebruikt om het feedbackgedrag van docenten in kaart te brengen. Om te kunnen kijken of het 

feedbackgedrag van docenten veranderd is, moeten in het huidige onderzoek hetzelfde 

meetinstrument gebruikt worden. Echter, het blijkt dat het scoreformulier niet helemaal aansluit bij 

wat er in de cursus Didactisch Coachen geleerd wordt. Zoals beschreven staat in de cursus het geven 

van feedback met een verleden, heden en toekomst centraal. In het gebruikte scoreformulier van Sol 

en Stokking wordt alleen naar het heden gekeken. Sommige aspecten die in de cursus aan bod 

komen, worden dus helemaal niet gemeten door dit scoreformulier. Voor een volgend onderzoek is 

het van belang dat dit scoreformulier aangepast wordt, zodat het beter aansluit op wat er in de 

cursus Didactisch Coachen onderwezen wordt.  

Een vierde punt van discussie wat betreft de operationalisering is dat de lijst van docenten die de 

cursus gingen doen al vastlag. De docenten zouden zich dan bijvoorbeeld hebben kunnen 

voorbereiden op eventuele concepten die behandeld werden, waarmee ze eigenlijk op dezelfde voet 

stonden als docenten die de cursus niet hebben gevolgd. Hier speelt nog een element mee: ook het 
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type docent is van belang. De vraag naar welk type docent zich opgeeft voor de cursus is van belang 

omdat dit invloed zou kunnen hebben op de mate van feedback die cursisten geven. Kiest juist de 

docent die continu actief bezig is met het verbeteren van zijn eigen lesgeven voor de cursus, of zijn 

het juist docenten die onzeker zijn over het eigen lesgeven en daarom een cursus volgen? Deze twee 

typen docenten zijn tegenpolen. Stel dat alleen onzekere/minder goede docenten zich opgeven, zou 

dit een verschil kunnen opleveren in feedbackgedrag tussen docenten die de cursus wel volgen en 

docenten die de cursus niet volgen? Nog een discussiepunt over de operationalisering werpt zich op 

bij deelonderzoek 2. In dit deelonderzoek vergeleken we toetscijfers van leerlingen met een docent 

die de cursus niet gevolgd heeft en leerlingen van een docent die de cursus wel gevolgd heeft. We 

zijn in dit onderzoek zorgvuldig op zoek gegaan naar klassen uit hetzelfde cohort waar over het hele 

cohort dezelfde toets afgenomen werd, maar waar de verschillende klassen wel les kregen van 

verschillende docenten. De toetsen waren weliswaar uniform, maar elke klas wordt door de eigen 

docent nagekeken. In theorie zou dit geen verschil moeten opleveren, maar in de praktijk zullen 

verschillende docenten een gemaakte toets anders beoordelen. Eén van de toetsresultaten die we 

hebben gebruikt is een biologiepracticum. Zoals bekend is een practicum een redelijk vrij te 

beoordelen toets. De leraren zullen voor sommige toetsen een eigen nakijkmodel hanteren. Dit zou 

de conclusie we bij deelonderzoek 3 getrokken hebben vertroebeld kunnen hebben.  

7.3 Praktische aanbevelingen 
Wat betreft deelonderzoek 1 zijn hierboven al enkele suggesties genoemd. Ten eerste is het belangrijk 

al het lesmateriaal van de respondenten te filmen, zodat er geen notities gemaakt worden die te 

subjectief van aard kunnen zijn, en dus zo de antwoorden op de vragenlijst kan beantwoorden. 

Bovendien moet er van tevoren goed nagedacht worden over de vragen op de vragenlijst en of de 

antwoorden op deze vragen een compleet beeld zullen geven.  

Uit de drie onderzoeken van deelonderzoek 2 is naar voren gekomen dat er verschillen zijn tussen 

docenten die de cursus hebben gevolgd en docenten die de cursus niet hebben gevolgd. De meeste 

van deze verschillen zijn echter statistisch niet significant. Dit significantieprobleem vloeit 

waarschijnlijk voort uit de beperkte datapool die je als onderzoeker tot je beschikking hebt. Met het 

inachtneming van deze observatie zouden wij dan ook willen aanbevelen om in een 

vervolgonderzoek de nadruk te leggen op kwalitatief onderzoek, in plaats van kwantitatief 

onderzoek. Een optie zou zijn om bijvoorbeeld een kwalitatief onderzoek te doen naar de inhoud van 

de cursus Didactisch Coachen. Door deze cursus onder de loep te nemen en naast wat de theorie 

over feedback in het klaslokaal verteld te leggen, kun onderzoeken of de cursus voldoende is ingebed 

in een theoretisch kader.  

Mocht men toch willen proberen kwalitatief onderzoek te ondersteunen met kwantitatief materiaal, 

dan kan een nulmeting aan het begin van het jaar bij docenten die de cursus volgen, en een meting 

aan het eind van het jaar uitkomst bieden. Om goed de vondsten goed te kunnen vergelijken is het 

vastleggen van lessen met behulp van een videocamera een aanrader. Op deze manier omzeil je het 

probleem wat genoemd is in de paragraaf ‘discussie en aanbeveling’ onder discussiepunt 1. Het 

probleem wat hier geschetst wordt is dat er vrijwel altijd (minieme) verschillen zullen zitten tussen 

turflijsten van verschillende groepen. Door aan het begin van het jaar een meting te doen en aan het 

eind van het jaar, zorg je dat één dezelfde groep onderzoekers bij beide meetmomenten betrokken is. 

Op deze manier zullen de meetresultaten nauwkeuriger zijn, en hierdoor dus beter vergelijkbaar.  Een 

tweede reden waarom een dubbel meetmoment binnen één schooljaar betrouwbaarder is: op deze 
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manier kun je ook de toegenomen motivatie van leerlingen voor een bepaald vak nauwkeuriger 

meten. In het huidige onderzoek hebben we ervoor gekozen om de leerling-motivatie binnen het 

schooljaar te meten (dus klassen van docenten die de cursus wel gevolgd hebben en klassen van 

docenten die cursus niet gevolgd hebben). Interessanter is natuurlijk om te kijken of de motivatie 

over een bepaalde tijd toeneemt. We kunnen de resultaten van dit jaar echter niet vergelijken met 

vorig jaar, omdat de vragenlijsten bij heel ander klassen afgenomen zijn. Als je een dubbele meting bij 

dezelfde klas in één schooljaar doet, één meting aan het begin van het jaar en één meting tegen het 

einde van het schooljaar, kun je aantonen of de motivatie toe- of afneemt. Een dubbele meting zou 

dus niet alleen gunstig zijn voor deelonderzoek 1, de observatie van docenten, maar ook voor 

deelonderzoek 2, de motivatie van leerlingen. Tevens maakt het dan niet meer uit wat voor type 

docenten zich opgeven voor de cursus, omdat je niet meer naar verschillen tussen niet-cursisten en 

wel-cursisten aan het kijken bent, maar naar verschillen tussen beginnende cursisten en (dezelfde) 

cursisten die de cursus bijna afgerond hebben. Dit is een betrouwbaardere manier om te 

onderzoeken of de cursus Didactisch Coachen effect heeft. Als het meten van twee momenten in één 

niet mogelijk of onwenselijk is, en er weer vergeleken wordt tussen docenten die de cursus wel 

volgen en docenten die de cursus niet volgen, kan het waardevol zijn om de verschillende docenten 

die meedoen aan het onderzoek random te selecteren. Voor de eerste groep, docenten die de cursus 

volgen, wordt dit lastig, de groep ligt waarschijnlijk al vast. Van belang is dan om in de controlegroep 

te controleren op ervarenheid en ouderdom. De ervarenheid en ouderdom van docenten kan een rol 

spelen in feedbackgebruik, en zo’n zuiver mogelijke vergelijking te trekken zouden deze aspecten in 

de cursistengroep en de controlegroep min of meer vergelijkbaar moeten zijn.   

Een aanbeveling die hiermee nauw verband houdt is de volgende. Zoals beschreven in paragraaf 4.4 

hebben we voor het kwantitatieve onderzoeksgedeelte twee groepen docenten vergeleken: één 

groep docenten die de cursus wel gevolgd heeft, en één groep die de cursus niet gevolgd heeft (de 

controlegroep). Het mooiste zou zijn als deze controlegroep wordt samengesteld uit docenten die de 

cursus het jaar erop van plan zijn te volgen, net zoals dit in de pre-test gedaan is. Op deze manier 

ontwikkel je een database met feedbackgedrag van dezelfde docenten over meerdere jaren heen. 

Echter, ten tijde van het onderzoek was er nog niet bekend welke docenten de cursus in het 

schooljaar 2013-2014 zouden gaan volgen, en dus hebben we hier bij het samenstellen van de 

controlegroep geen rekening mee gehouden. Het zou gunstig zijn voor het onderzoek als in de 

toekomst de school al vóór de start van het onderzoek wist welke docenten de cursus Didactisch 

Coachen in het opvolgende schooljaar zouden gaan volgen, of dat de docenten uit de huidige 

controlegroep alsnog besluiten de cursus te gaan volgen. 

De volgende aanbeveling houdt verband met discussiepunt 3 uit paragraaf 7.2. Zoals beschreven bij 

dit discussiepunt sloten de scoreformulieren van Sol en Stokking (2009) niet aan bij wat er in de 

cursus Didactisch Coachen aangeleerd werd. Op deze manier meet men niet zozeer het effect van de 

cursus, maar meer algemeen het geven van feedback van leraren. Het is misschien wel zo dat 

feedbackgebruik verhoogd na het volgen van de cursus, maar om een compleet beeld te krijgen van 

de effecten van de cursus is het nodig dat de vragenlijst van Sol en Stokking aangepast wordt, zodat 

deze beter aansluit bij wat Didactisch Coachen aanleert. Een aanpassing zou kunnen zijn dat er naast 

feedback in het heden ook aandacht in de vragenlijst komt voor het verleden- en toekomstaspect van 

de gegeven feedback.  
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Tot slot kunnen we ook een enigszins positieve aanbeveling doen voor het Minkema College wat 

betreft de interventie Didactisch Coachen. Docenten die de cursus hebben gevolgd gaven aan dat zij 

het erg prettig vonden inzicht krijgen in hun eigen en elkaars handelen. De cursus Didactisch Coachen 

is een middel waarmee docenten hun eigen  en het handelen van anderen kunnen analyseren. De 

reflectie in deze vorm werd erg gewaardeerd. Wel kan, om meer docenten deze mogelijkheid te 

bieden de cursus te volgen, deze cursus op grotere schaal aangeboden worden. Ook kan er binnen de 

cursus meer aandacht worden besteed aan het analyseren van elkaars werk, iets waar blijkbaar 

behoefte aan is. Een discussiepunt is vervolgens of de schoolleiding in het kader van 

professionalisering van het personeel de cursus verplicht moet stellen: wellicht hebben niet alle 

docenten behoefte aan een verplichte bijeenkomst en bijkomende werklast. Wel lijkt het dat er op de 

lange termijn een mogelijkheid is tot verbetering van het feedbackgedrag van docenten. Mits de 

cursus op de juiste manier aangeboden wordt in de toekomst zou er wellicht in een later stadium een 

positieve verandering in het feedbackgedrag van docenten aangetoond kunnen worden met daarbij 

een positieve invloed op de leerlingen.  
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Bijlage 1. Vragenlijst interviews na gefilmde lessen 
In cursief staat informatie die alleen voor het gemak van de interviewer op de lijst staat, dit zal niet 

gecommuniceerd worden naar de respondenten.  

1. Heeft u de interventie Didactisch Coachen dit jaar of het afgelopen jaar gevolgd? 

(Groepsbepaling) 

2. Heeft u een andere interventie of cursus gevolgd waar in werd gegaan op het fenomeen feedback 

geven? 

(Uitsluiten andere invloeden, de onderzoeker dient door te vragen op gevolgde cursussen. Zowel hoe 

lang geleden dit is, wat het doel van de curus was en hoe deze is ervaren) 

3. Hoe vaak denkt u tijdens een gemiddelde les feedback te geven? 

4. Wat zijn volgens u de belangrijkste onderdelen in een feedbackproces? 

-zender 

-ontvanger 

-boodschap 

-erkenning/ontvangst 

-doel: gedragsverandering 

5. Waaraan moet de boodschap van feedback voldoen om het gewenste effect te bereiken?  

Heden/Verleden/Toekomst 

6. Kies uit de door ons gefilmde les 1 een, volgens u, goed feedbackmoment uit. Dit moet een 

vakdidactisch of orde verstorend probleem betreffen 

Er zal gescoord worden volgens zowel de definitie van feedback, als die van goede feedback.  

a. Wat was de boodschap van de momenten van feedback van vraag 6 en 7? 

b. Wat was de reactie van de leerling van de momenten van feedback van vraag 6 en 7? 

c. Denkt u dat de leerling iets met uw boodschap van vraag 6 en 7 zal doen? 

d. Wat heeft de leerling van vraag 6 en 7 eerder fout/goed gedaan op het vlak waarop feedback werd 

gegeven? 

e Wat deed de leerling op dit moment fout/goed? 

f Wat verwacht u dat de leerling van het moment van vraag 6 en 7 voortaan zal doen? 

7. Kies uit de door ons gefilmde les 1 een, volgens u, minder goed feedbackmoment uit. 

Er zal gescoord worden met het ontbreken van zoveel mogelijk onderdelen van de definitie van 

feedback als van goede feedback.  
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a. Wat was de boodschap van de momenten van feedback van vraag 6 en 7? 

b. Wat was de reactie van de leerling van de momenten van feedback van vraag 6 en 7? 

c. Denkt u dat de leerling iets met uw boodschap van vraag 6 en 7 zal doen? 

d. Wat heeft de leerling van vraag 6 en 7 eerder fout/goed gedaan op het vlak waarop feedback werd 

gegeven? 

e Wat deed de leerling op dit moment fout/goed? 

f Wat verwacht u dat de leerling van het moment van vraag 6 en 7 voortaan zal doen? 

De Subvragen als uitwerking van de definitie van goede feedback 

8.  De subvragen hierboven vormen samen onze definitie van feedback:  

Alle informatie die gecommuniceerd is naar een leerling met de bedoeling om het denken van de 

leerling op een dergelijke manier aan te passen dat de leerling beter zal kunnen leren en studeren. 

Feedback is pas effectief is als dit een heden, verleden en toekomst heeft. 

In hoeverre kunt u zich vinden in onze definitie van feedback? 

In de definitie missen nog een aantal factoren: hierbij wordt gekeken wat docenten toevoegen (zoals 

positiviteit, relatie docent-leerling en zelfreflectie) 

9. Met welk(e) onderdeel/len van onze definitie voelt u sterke affiniteit? 

10. Zou u uw goede feedbackmomenten opnieuw willen kiezen als u deze moet baseren op de zojuist 

gegeven definitie/de verschillende onderdelen van goede feedback? 

11. Op welke onderdelen scoort dit feedbackmoment volgens u beter dan het eerst door u gekozen 

fragment? 

Is de informatie die gegeven is in het interview wel begrepen, kan daar meteen mee gewerkt 

worden? 

Indien de cursus is gevolgd 

12 Heeft u na het volgen van de cursus het idee dat u vaker feedback geeft dan voor de cursus? 

13. Heeft u het idee dat u door het volgen van de cursus nu beter in staat bent om momenten van 

goede feedback te herkennen?  

13b. Zo ja, waaraan merkt u dat? 

14. Heeft u het idee dat u door het volgen van de cursus bewuster bezig bent met de verschillende 

elementen waaruit goede feedback bestaat?  

14b. Zo ja, Is dat tijdens of na het geven van de feedback? 

15. Past u deze elementen ook vaker toe in uw feedbackgedrag? 
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16. Wat is volgens u het meest waardevolle aspect van de cursus Didactisch Coachen geweest 

17. Welk element past van de cursus Didactisch Coachen past u nu nog toe in de klassenpraktijk? 

Indien de cursus niet is gevolgd 

18. Heeft u het idee dat u zich nu, aan het einde van ons interview, bewuster bent geworden van wat 

goede feedback inhoudt? 

19. Bent u geïnteresseerd geraakt in de cursus Didactisch Coachen? 

 



 
 

45 
 

Bijlage 2. Scoreformulier observaties 
Het scoringsformulier is gebaseerd op dat van Sol en Stokking (2009), maar is in zoverre anders dat we de kolom ‘fragment’ hebben 

gewijzigd in ‘aantal keer waargenomen individueel en / of klassikaal’. Dit is gedaan omdat behalve de specifieke vorm van feedback ook de 

frequentie van de feedback meten moest worden. Hoe vaak hanteert een docent een bepaalde vorm van feedback in zijn les? Hieronder 

staat de uitleg over  het observatieformulier (Sol & Stokking 2009). 

 

Scoring van feedbackactiviteiten  

Op basis van de literatuur uit hoofdstuk 3 Sol en Stokking (2009) is gekeken welke verschillende docentactiviteiten onderscheiden kunnen 

worden tijdens situaties waarbij leerlingen zelfstandig aan het werk zijn en de docent de leerling(en) feedback geeft. 

Hierbij is uitgegaan van een brede range aan docentactiviteiten, waarbij de feedback in engere zin is uitgebreid naar coaching en tutoring. 

Dit sluit aan bij de realiteit in de klas of op het leerplein waarbij een situatie waarin feedback wordt gegeven onderdeel vormt van een 

dialoog tussen docent en leerling(en). De directe feedback staat vaak niet op zichzelf maar vormt onderdeel van of gaat naadloos over in 

een gesprek. 

De docentactiviteiten die hieronder worden beschreven zijn daarom gebaseerd op literatuur over feedback (Shute, 2008), coachen 

(Veenhoven, 2004), tutoring (Chi, 2001, Chi, Siler, Jeong, Yamauchi, & Hausmann, 2001; King, 2002), docentgedragingen (Torrance & Pryor, 

(1998) en cognitive apprenticeship (Collins, Brown & Newman (1989). 

Op basis van deze literatuur werd een scoringsformulier ontwikkeld om per docent docentactiviteiten met betrekking tot het geven van 

feedback en coachen te kunnen onderscheiden en categoriseren Het scoringsformulier werd ingedeeld in vijf categorieën met aanvankelijk 

in totaal 23 docentactiviteiten. De categorieën waren: 

A: geen feedback 

B: resultaatgerichte feedback 

C: procesgerichte feedback 

D: geven van aanvullende instructie 

E. overig 

 

Ad A: bij de categorie geen feedback” werd de volgende docentactiviteit onderscheiden: 

1. zelf overnemen of zelf oplossen als docent  

Ad B: bij de categorie “resultaatgerichte feedback” werden de volgende zeven docentactiviteiten onderscheiden: 

2. aangeven of bevestigen wat er tot nu toe correct of succesvol is zonder informatie waarom iets goed is 

3. idem met informatie waarom iets goed is 

4. geven van suggesties wat er beter kan, wat nog ontbreekt/ wat er (nog) fout is zonder informatie waarom iets ontbreekt of fout is 

5. idem met informatie waarom iets fout is of ontbreekt 

6. aangeven wat de goede oplossing is zonder informatie waarom 

7. idem met informatie waarom 

8. aangeven wat de standaard is waaraan moet worden voldaan 

Ad C: de categorie “procesgerichte feedback” werd onderverdeeld in 10 docentactiviteiten: 

9. de leerling stimuleren of vragen het probleem preciezer te omschrijven en te analyseren 

10. vragen naar wat de leerling al heeft gedaan of hoever deze is 

11. vragen naar bepaalde kennis 

12. stellen van open vragen die het denkproces van bij de leerling stimuleren 

13. het probleem verhelderen en/of vereenvoudigen door het op te delen in stappen 

14. geven van hints, cues, prompts, voorbeelden 

15. geven van suggesties hoe het beter kan 

16. voordoen van de aanpak, het probleem, oplossingsproces modelleren 

17. vragen of iets duidelijk c.q. begrepen is 

18. geven van suggesties en/of voordoen van manieren om het proces zelf te monitoren en tussentijds evalueren. 

Ad D: de categorie “aanvullende instructie” werd onderverdeeld in drie docentactiviteiten 

19. het verduidelijken of aanvullen van de eerder gegeven instructie 

20. een begrip uitleggen 

21. uitleg geven over een aanpak om tot een oplossing te komen. 

Ad E: de categorie “ overig” werd onderverdeeld in twee docentactiviteiten: 

22. feedback geven op gedrag 

23. bemoedigende opmerking maken 
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 Individueel    Klassikaal 
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Bijlage 3. Vragenlijst leerlingen over feedback 
Vragenlijst 1. Leerlingen 

Voor je ligt een vragenlijst over het onderwerp feedback in de klas. De vragenlijst maakt deel 

uit van een onderzoek van de school dat in samenwerking met de Universiteit Utrecht 

wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling dat we door jullie antwoorden een betere indruk 

krijgen van de manier waarop er nu in de klas feedback door docenten wordt gegeven 

en van de feedback die jullie nog graag zouden willen zien.  

De vragenlijst is anoniem; er zullen geen persoonlijke gegevens van je gevraagd worden 

en je hoeft je naam er dus ook niet op te zetten. Probeer de vragenlijst dan ook zo 

serieus mogelijk invullen, dan kan de school van jullie resultaten gebruikmaken.  

De vragenlijst bestaat uit vierkantjes die je moet inkleuren met een zwarte of blauwe pen.  

Als je een fout maakt of bij nader inzien toch een ander antwoord wilt kiezen, zet je een 

kruisje door het foute antwoord en kleur je gewoon het andere vierkantje in. Dus zo: 

 

 

 

Alvast bedankt voor het invullen, 

 

Het onderzoeksteam. 
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Algemene vragen: 

 

Ik ben een… 

          Jongen 

           Meisje 

 

Ik zit in klas… 

  

Leeftijd in jaren: … jaar  

 

Doe je dit jaar voor de tweede keer? 

          Ja  

         Nee 
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Z – vragen: 

 

Geef aan in welke mate de onderstaande uitspraken waar zijn voor jou. 

1. Ik denk dat ik een goede beoordeling ga halen voor de opdrachten bij dit vak van deze 

leraar. 

 

2. Ik vertrouwen erop dat ik de opdrachten die voor dit vak gedaan moeten worden zal 

begrijpen, hoe moeilijk ze ook zijn. 

 

 

3. De basisbegrippen van deze opdrachten bij dit vak krijg ik in ieder geval onder de knie.  

 

4. Ik vertrouw erop dat ik ook de ingewikkelde onderwerpen die deze leraar in de opdrachten 

behandelt zal begrijpen. 

 

 

5. Ik ben vol vertrouwen dat ik mijn opdrachten en toetsen bij dit vak heel goed ga maken.  

 

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  
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6. Ik verwacht dat ik voor deze opdrachten van dit vak gemakkelijk een voldoende 

beoordeling haal.  

 

7. Ik weet zeker dat ik de vaardigheden die je bij opdrachten in dit vak leert, ga beheersen.  

 

8. Wanneer ik kijk naar de eisen van deze opdrachten, naar de leraar en naar wat ik al kan 

en weet, dan weet ik zeker dat ik een goede beoordeling krijg voor dit vak.  

 

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  
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M – vragen: 

 

Waarom span je je in voor de opdrachten bij dit vak bij deze leraar? 

1. Omdat ik het werken aan deze opdrachten interessant vind. 

 

2. Omdat het voor mijn eigen bestwil is.  

 

3. Omdat het van me verwacht wordt.  

 

4. Er zullen goede redenen zijn om dit te doen, maar persoonlijk zie ik ze niet. 

 

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  
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5. Omdat ik denk dat dit leuk is.  

 

6. Omdat ik denk dat deze activiteit goed voor me is.  

 

7. Omdat het iets is dat ik moet doen.  

 

8. Ik doe dit maar ik weet niet zeker of het de moeite waard is.  

 

9. Omdat het werken hieraan leuk is.  

 

10. Omdat ik het zelf besloten heb.  

 

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  
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11. Omdat ik geen keuze heb.  

 

12. Ik weet het niet; ik zie niet wat het werken aan deze opdrachten mij oplevert. 

 

13. Omdat ik me goed voel als ik hieraan werk.  

 

14. Omdat ik denk dat deze activiteit belangrijk voor me is.  

 

15. Omdat ik het gevoel heb dat ik het moet doen.  

 

 

16. Ik doe dit wel, maar ik weet niet zeker of het goed is om ermee door te gaan. 

 

 

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  

Helemaal niet 

waar voor mij 

Helemaal 

waar  
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i  zijn docent-in-opleiding, respectievelijk voor het schoolvak Duits, Engels, Nederlands, Geschiedenis, Biologie, 

Maatschappijleer, Geschiedenis aan het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht. In het kader van hun 

opleiding tot eerste-graadsdocent verrichtten zij een onderzoek naar de cursus Didactisch Coachen. De resultaten van dit 

Praktijkgericht Onderzoek en de aanbevelingen die zij naar aanleiding hiervan doen, vormen de basis van bovenstaand 

artikel. 

 


