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Samenvatting 

Het niveau van schrijfvaardigheid in het Nederlandse primair onderwijs is ondermaats. Als 

oorzaak wordt gegeven dat het schrijfonderwijs niet op een goed niveau is. Vooral het geven 

van feedback wordt te weinig gedaan, terwijl feedback juist een positief effect heeft op de 

verbetering  van tekstkwaliteit. Niet alle feedback blijkt echter een positief effect te hebben 

op de verbetering van tekstkwaliteit. In dit onderzoek wordt onderzocht of oplossingsgerichte 

feedback effect heeft op de verbetering van tekstkwaliteit. Ook wordt gekeken waarop 

(product of proces) en op welke manier (directief of faciliterend) het beste feedback gegeven 

kan worden. Uit de resultaten blijkt dat oplossingsgerichte feedback niet samenhangt met de 

verbetering van tekstkwaliteit. Er wordt te weinig feedback op proces gegeven om een 

conclusie te trekken, maar feedback op product lijkt met name effectief te zijn als de 

feedback expliciet wordt geformuleerd. Het lijkt over het algemeen niet uit te maken of 

feedback op een directieve of faciliterende manier wordt gegeven. 
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Inleiding 

Het primair onderwijs in Nederland heeft drie belangrijke uitgangspunten: Primair onderwijs draagt 

bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van maatschappelijke 

en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving (Greven & 

Letschert, 2006). Om aan deze uitgangspunten te kunnen voldoen, maakt het primair onderwijs 

gebruik van kerndoelen. Deze kerndoelen geven op hoofdlijnen aan wat kinderen op het primair 

onderwijs moeten leren om deze uitgangspunten te beheersen en zo actief deel te kunnen nemen 

aan de samenleving (Greven & Letschert, 2006). 

Nederlands Taalonderwijs is één van die kerndoelen volgens de Stichting 

leerplanontwikkeling (SLO), dat onder andere de taak om landelijke leerplankaders te ontwerpen en 

te valideren. Volgens de SLO is taalonderwijs, waaronder schrijfvaardigheid, mondelinge vaardigheid 

en strategische vaardigheid,  een kerndoel omdat de rol van taal bij het verwerven van inhouden en 

vaardigheden in leergebieden (en de transfer daar tussen) evident is. Daarnaast dienen kinderen 

volgens de SLO hun taalvaardigheid te ontwikkelen omdat zij deze nu en later in de maatschappij 

nodig hebben (Greven & Letschert, 2006).  Deze visie wordt ondersteund door Graham en Perin 

(2007), die stellen  dat schrijfvaardigheid een toegangspoort is naar werkgelegenheid en dat 

volwassen die niet in geschrift kunnen communiceren mogelijk niet volledig kunnen participeren in 

de samenleving.  

Toch is het niveau van schrijfvaardigheid in het Nederlands primair onderwijs ondermaats. 

Dit bleek uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(Kuhlemeijer, Van Til, Hemker, De Klijn & Feenstra, 2013). Leerlingen moeten aan het eind van het 

primair onderwijs  in staat zijn om korte, eenvoudige teksten te schrijven over alledaagse 

onderwerpen of over onderwerpen hun directe leefwereld (Meijerink, 2008).  

Volgens de onderzoekers lijkt er echter een majeure inspanning nodig om het schrijfonderwijs op het 

gewenste niveau te krijgen (Kuhlemeier et al., 2013). Ook uit onderzoeken van de Inspectie voor het 

Onderwijs en de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, komt naar voren dat de 
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schrijfvaardigheid van leerlingen sterk achterblijven bij de gestelde streefdoelen (Henkens, 2010; 

Meijerink, 2008). 

Als reden voor het ondermaatse schrijfvaardigheidniveau bij leerlingen in het primair 

onderwijs wordt gegeven dat het  niveau van taalonderwijs in het Nederlands primair onderwijs te 

wensen over laat .Dit geldt in sterke mate  voor de systematische afstemming van het 

schrijfonderwijs op de vordering van leerlingen, de evaluatie van de kwaliteit van het schrijfonderwijs 

en het didactisch handelen van de docent, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs 

onder 180 scholen (Henkens, 2010). Knelpunten op didactisch vlak doen zich volgens het onderzoek 

voor bij het geven van uitleg bij de opdracht en bij het geven van feedback. Teksten van leerlingen 

zouden te weinig met de leraar of medeleerlingen worden besproken volgens Henkens (2010). Met 

andere woorden: leerlingen krijgen te weinig feedback. 

Het belang van feedback 

Dat leerlingen te weinig feedback krijgen is opmerkelijk omdat het krijgen van feedback een 

belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van leerprestaties.  Dit bleek onder meer uit een onderzoek 

naar 500 meta-analyses (Hattie, 1999). Ook bij het ontwikkelen van schrijfvaardigheid speelt 

feedback een belangrijke rol. Uit een meta-analyse van Graham en Perin (2007) kwam naar voren dat 

het krijgen van feedback een krachtige methode was om schrijfvaardigheden te verbeteren.  Volgens  

Graves (in Matsumura, Patthey-Chavez,  Valdes & Garnier, 2002) ontwikkelen leerlingen  vooral 

schrijfvaardigheid door het krijgen van feedback van een leerkracht en de mogelijkheid om hun tekst 

aan de hand van deze feedback te reviseren. Aan de hand van feedback en met behulp van docenten 

kunnen studenten zich geleidelijk de vaardigheden toe-eigenen die nodig zijn om hun werk kritisch te 

bekijken en te reviseren (Zeller-Mayer in Matsumura et al., 2002).  

Effectieve feedback 

De oplossing om het niveau van schrijfvaardigheid te verbeteren lijkt simpel: docenten moeten meer 

feedback geven. Toch is meer feedback niet per sé de oplossing omdat feedback niet altijd effectief 

is. Volgens Kluger en DeNisi (1996) is feedback slechts in tweederde van de gevallen effectief.  Dit 
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komt doordat feedback op verschillende manieren gegeven kan worden. Iemand kan bijvoorbeeld lof 

krijgen, beloond of gestraft worden als feedback of iemand kan feedback krijgen op hoe een taak 

gedaan is en hoe dat effectiever kan. Deze vormen van feedback zijn niet in gelijke mate effectief, zo 

bleek uit een meta-analyse van Hattie (1999).  

De definitie van feedback die in dit onderzoek wordt gehanteerd is die van Hattie en 

Timperley (2007). Zij definiëren feedback als volgt: 

‘’ Information provided by an agent (e.g. teacher, peer, book, parent, self, experience) 

regarding aspects of one’s performance or understanding (…) feedback is thus a “consequence 

of performance.” (Hattie & Timperley, 2007, p.81). 

Feedback is dus elke vorm van informatie die word gegeven door een agent. Een agent  kan 

alles zijn dat informatie geeft over iemands prestaties of begrip. Dit kan een docent of een mede-

leerling zijn, maar ook een ouder, een boek of een computer. Feedback, met andere woorden, is een 

gevolg van een prestatie. 

Deze definitie van feedback gaat niet in op wat goede feedback is. Nicol en MacFarlane-Dick 

(2006) definiëren goede feedback als 

 ‘’ information that helps students troubleshoot their own performance and self-correct: that 

is, it helps students take action to reduce the discrepancy between their intentions and the resulting 

effects’’ (Nicol & MacFarlane-Dick, 2006, p.208).  

Deze definitie komt grotendeels overeen met de opvatting van Hattie en Timperley (2007), 

die stellen dat feedback kan werken door de discrepantie tussen het huidige en gewenste begrip 

(understanding) te verminderen.  

Of feedback deze discrepantie weet te verminderen, en daarmee dus effectief is, is afhankelijk van 

meerdere factoren. Zo moet effectieve feedback volgens Hattie en Timperley (2007) antwoord 

kunnen geven op de volgende drie vragen, gesteld door een docent en/of student: Waar ga ik naar 

toe? (Wat zijn de doelen?), hoe doe ik het? (Welke progressie is er geboekt ten opzichte van het 
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doel?) en waarheen als volgt? (Wat moet er gebeuren om meer progressie te boeken om het doel te 

bereiken?). Ook  zijn  er vier verschillende levels waarop feedback gegeven kan worden die van 

invloed zijn op de effectiviteit van feedback (Hattie & Timperley, 2007). Dit zijn de levels  feedback op 

taak of product, feedback op proces, zelfregulatie en feedback op de persoon zelf. Bij feedback op een 

taak of product wordt er vooral aangegeven of iets goed of niet goed is. Bij feedback op proces wordt 

er feedback gegeven op het proces waarmee een product tot stand is gekomen. Bij zelfregulatie 

wordt veelal aangegeven wat iemand al goed kan en eventueel moet verbeteren en bij feedback op 

de persoon zelf gaat het niet meer om hoe de opdracht is uitgevoerd, maar over de persoon die de 

opdracht gemaakt heeft zelf, bijvoorbeeld de feedback  ‘’je bent een slimme leerling’’ (Hattie & 

Timperley, 2007).  

Feedback op zelfregulatie en proces zijn effectief,  feedback op product onder de juiste 

omstandigheden ook en feedback op de persoon zelf is het minst effectief. Volgens Hattie en 

Timperley  (2007) is feedback op de persoon zelf het minst effectief omdat hier niet echt sprake is 

van feedback. De drie vragen kunnen daarom niet beantwoord worden. Feedback op de zelfregulatie 

en feedback op het proces zijn effectief als het gaat om het verwerken en beheersen van taken en 

feedback op het product is met name effectief als het niet zo zeer gaat om een gebrek aan  

informatie, maar om verkeerde interpretaties door degene die het werk heeft gemaakt.  

In alle gevallen blijkt dat feedback verbeterpunten aan moet dragen als het effectief wil zijn. 

In het meta-onderzoek van Hattie (1999) werd het meeste effect gevonden bij feedback op een taak 

waarbij werd aangegeven hoe studenten het beter konden doen. Ook Sadler (1989) onderschrijft het 

belang van verbeterpunten bij effectieve feedback. Volgens hem moet men weten hoe het gat tussen 

de huidige prestatie en een goede prestatie gedicht moet worden en stelt dit als één van de drie 

noodzakelijke condities om te kunnen profiteren van feedback. Kluger en DeNisi  (1996) 

concludeerden in hun meta-onderzoek naar de effectiviteit van feedback  dat het waarschijnlijker is 

dat men meer moeite wil doen  wanneer het doel duidelijk is, men toegewijd is en wanneer het 

geloof in mogelijk succes groot is. Feedback moet dus niet alleen aangeven wat het niveau van de 
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huidige prestatie is, maar moet om effectief te zijn ook aangeven hoe deze prestatie verbeterd kan 

worden.  Een manier om dit te doen is dooroplossingen aan te dragen. Bij een oplossing , door Van 

Dale (2005) gedefinieerd als een beredeneerd antwoord op een vraagstuk, wordt niet alleen 

vastgesteld wat het niveau van de huidige situatie is (hetgeen waar de oplossing betrekking op 

heeft), maar wordt ook aangegeven hoe dit niveau verbeterd kan worden (hetgeen waar de 

oplossing zich op richt). 

Oplossingsgerichte feedback op schrijfopdrachten 

De veronderstelling dat het aandragen van een oplossing een effectieve vorm van feedback in het 

algemeen is, roept de vraag op in hoeverre het aandragen van oplossingen ook in rol speelt bij het 

beter leren schrijven van teksten. Men mag immers niet zomaar aannemen dat wat geldt voor 

feedback in het algemeen ook geldt voor feedback op schrijven (Duijnhouwer, 2010). 

Voor effectieve feedback op schriftelijke taken geldt ook dat feedback voldoende 

aanwijzingen moet bevatten zodat de schrijver weet welke acties hij moet ondernemen om zijn werk 

(product)te verbeteren (Parr & Timperley, 2010). Feedback die een strategie (proces) verschaft om 

prestaties te verbeteren, helpt ook bij schrijfopdrachten (Stern & Solomo in Duijnhouwer, 2010; 

Straub in Duijnhouwer, 2010). Deze vorm van feedback, die zich richt op het plannen van een 

schrijftaak of het reviseren, verbetert schrijfprestaties op het primair onderwijs (Graham, 2006). 

Feedback, ook oplossingsgerichte feedback, kan op verschillende manieren worden gegeven. 

Straub (1996) maakt bijvoorbeeld het onderscheid tussen directieve feedback faciliterende feedback.  

Directieve feedback focust zich op de fouten die zijn gemaakt en geeft aan wat niet goed gaat en wat 

beter moet. 

 Faciliterende feedback is feedback die wel aanstuurt op bepaalde verbeteringen, maar deze niet 

afdwingt. Dit kan bijvoorbeeld door het stellen van vragen of het doen van suggesties. Uit onderzoek 

van Straub (1996) blijkt dat één van de twee vormen, faciliterend of directief, niet per definitie geldt 

als beter.  Andere auteurs geven tegenstrijdige bevindingen.  Underwood en Tregidgo (2006) halen 

een onderzoek aan waaruit blijkt dat expliciet directief commentaar behulpzamer is dan suggestieve 
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feedback (Knobblauc & Brannon in Underwood & Tregidgo, 2006). Straub daarentegen  haalt een 

onderzoek aan waarin wordt gewaarschuwd om studenten vooral niet zomaar correcties te laten 

uitvoeren . De docent moet vooral alternatieven aandragen waar de leerlingen nog niet aan hadden 

gedacht ( Moxley in Straub, 1996). 

Vragen in dit onderzoek 

Bevindingen van genoemde auteurs en de vragen die deze bevindingen oproepen leiden tot de vraag 

in welke mate oplossingsgerichte feedback effect heeft op de verbetering van tekstkwaliteit in het 

primair onderwijs. De verwachting is oplossingsgerichte feedback een groot effect heeft op de 

verbetering van tekstkwaliteit omdat oplossingen specifieke aanwijzingen bevatten om een tekst te 

verbeteren en dit een voorwaarde is voor effectieve feedback. 

Een antwoord op deze vraag wordt pas echt nuttig als men ook weet wat voor 

oplossingsgerichte feedback wel of niet samenhangt met  de verbetering van tekstkwaliteit in het 

primair onderwijs. Daarom zal ook een antwoord worden gezocht op de vraagt in welke vorm er 

beter feedback kan worden gegeven om de tekstkwaliteit op het primair onderwijs te verbeteren: op 

de taak zelf (dus op het product) of op de strategie (dus op het proces)?.  De verwachting is dat 

feedback op in beide vormen even effectief is omdat er zowel voor feedback op de taak als voor 

feedback op het strategisch proces in de literatuur positieve effecten zijn gevonden voor het 

verbeteren van leerprestaties. 

Tot slot zal ook getracht worden de vraag te beantwoorden op welke manier, de directieve 

manier of de faciliterende manier, het beste feedback kan worden gegeven bij het verbeteren van 

tekstkwaliteit in het primair onderwijs. Ook hier is de verwachting dat manieren in gelijke mate 

effectief zijn omdat er in de literatuur zowel effectieve resultaten bekend zijn van directieve als 

faciliterende feedback. 

Operationalisering 

In dit onderzoek wordt getracht antwoord te krijgen op deze drie vragen door schrijfopdrachten te 

analyseren die zijn gemaakt door leerlingen van groep 8 in het primair onderwijs in setting van hun 
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kaslokaal. Deze leerlingen  zullen een eerste versie van een tekst geschreven waar een 

kwaliteitsscore zal worden toegekend. Vervolgens geven de docenten van de leerlingen feedback op 

de geschreven tekst. Deze feedback wordt gecategoriseerd aan de hand van verschillende criteria, 

waaronder het criterium of de feedback oplossingsgericht is of niet en als er sprake is van 

oplossingsgerichte feedback of de oplossing bijdraagt aan het verbeteren van het proces of het 

product. Aan de hand van de feedback van de docent gaan leerlingen de tekst reviseren.  Ook aan 

deze tweede, gereviseerde tekst zal een kwaliteitsscore toegekend worden. Vervolgens wordt er 

gekeken of het aantal oplossingsgerichte feedback samenhangt met het verschil van de twee 

kwaliteitsscores. 

Daarna wordt er middels een kwalitatieve analyse dieper ingegaan op de geschreven teksten 

zelf. Hier wordt gekeken of er een verschil in tekstkwaliteit  is tussen doorgevoerde feedback op de 

taak en doorgevoerde feedback op het strategische proces. Ook wordt er gekeken of er een verschil 

in tekstkwaliteit  is tussen doorgevoerde directieve en faciliterende feedback. 

Methode 

Dit onderzoek naar de effectiviteit van oplossingsgerichte feedback is onderdeel van het project De 

verbetering van schrijfvaardigheid van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Dit project 

heeft als doel het ontwikkelen van een lesprogramma voor schrijfvaardigheid voor groep 6 tot en 

met 8.  

Voor het project is een werkboek opgesteld met verschillende opdrachten voor leerlingen. Bij 

dit onderzoek naar de effectiviteit van oplossingsgerichte feedback is gebruik gemaakt van 

twee op elkaar aansluitende lessen binnen dit werkboek waarbij het verwerken van feedback 

door leerlingen centraal stond. 

Deelnemers 

Er zijn dertien leerkrachten  met in totaal 200 leerlingen benaderd om deel te nemen aan het 

onderzoek. Slechts drie leerkrachten, waarvan er twee samen één duobaan hebben, hebben 

het hoofdstuk over feedback, dat de basis vormt voor dit onderzoek, daadwerkelijk goed 
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behandeld. In eerste instantie namen 28 leerlingen deel aan de les over feedback. Door ziekte 

hebben 27 leerlingen de eerste tekst gemaakt. Dertien leerlingen kwamen van basisschool De 

Talenten uit Haarlem. De overige veertien leerlingen kwamen van basisschool De Wegwijzer 

uit Alkmaar. Alle leerlingen zaten ten tijde van het onderzoek in groep 8. Van beid scholen 

nam één klas deel aan het onderzoek. 

De tweede, gereviseerde tekst is door 24 leerlingen gemaakt. Drie leerlingen zijn dus 

uitgevallen. In twee gevallen komt dit door ziekte en in één geval was de oorzaak dat de 

eerste tekst al zo goed geschreven was dat de leerling van de docent geen verbeteringen 

hoefde aan te brengen. 

Materiaal en procedure 

Docenten die participeerden in het onderzoek kregen voor elke deelnemende leerling het werkboek 

TEKSTER met verschillende schrijfopdrachten. Het werkboek TEKSTER is ontwikkeld door de 

Universiteit Utrecht. Dit werkboekje bevatte meerdere opdrachten.  Voor het onderzoek naar 

effectiviteit van oplossingsgerichte feedback, wordt er ingegaan op twee lessen  binnen het 

werkboek.  

Schrijfles 

Voor dit onderzoek is gekeken naar les 7: Smurfenleed en les 8: Goed, beter, best.  Bij les 7  werd een 

instructievideo vertoond over het schrijven van een goede brief.  

De leerlingen moesten hierbij aantekeningen maken in het werkboek. Nadat dit was gedaan, gingen 

leerlingen aan de slag met het schrijven van de brief volgens de methode EKSTER. EKSTER staat voor 

Eerst nadenken, Kiezen en ordenen, Schrijven, Teruglezen, Evalueren en Reviseren.  

Het was het de bedoeling dat elke leerling afzonderlijk een duidelijke fictieve brief schreef naar een 

supermarktketen omdat hun vader boodschappen voor een bepaald bedrag zou hebben gedaan en 

daardoor recht had op Smurfen volgens een spaaractie. Deze Smurfen waren niet meer voorradig, 

waardoor de leerlingen een brief moesten schrijven om deze Smurfen alsnog te bemachtigen. De 

opdracht aan de leerlingen is bijgevoegd (bijlage 1).  
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Vervolgens was er ruimte voor leerkrachten om feedback te geven op de geschreven brief. 

Leerkrachten konden informatie over effectieve feedback putten uit een hand-out en een 

beoordelingsschaal voor deze specifieke opdracht die beiden bij het lesmateriaal zijn meegezonden 

(bijlage 2). Bij les 8 moesten leerlingen aan de hand van de feedback van hun docent benoemen wat 

zij konden verbeteren in de tekst en vervolgens de tekst opnieuw schrijven met een betere brief als 

gewenst resultaat. De opdracht voor les 8 is te vinden in bijlage 3. 

Beoordeling feedbackkwaliteit 

Nadat de opdrachtenboekjes met de teksten en feedback aan de onderzoekers waren verzonden, zijn 

een zestal beoordelaars de gegeven feedback gaan analyseren en categoriseren. De zes beoordelaars 

moesten de feedback op 27 teksten categoriseren.  Elke beoordelaar keek naar feedback op negen 

teksten, waardoor alle feedback door twee beoordelaars werd gecategoriseerd. In eerste instantie 

categoriseerden de beoordelaars de feedback individueel. Vervolgens werd er gekeken of de 

beoordelaars die dezelfde feedback hadden gecategoriseerd overeen kwamen.  Als dit niet het geval 

was, werd de feedback nogmaals bekeken en zo gecategoriseerd dat beide beoordelaars overeen 

kwamen in hun oordeel.  Alvorens deze feedback te analyseren en categoriseren, kregen de 

onderzoekers een training in het analyseren van feedback. De feedback werd gecategoriseerd aan de 

hand van het feedbackscoringsprotocol, afgeleid van Duijnhouwer (2010).  Dit 

feedbackscoringsprotocol is te vinden in Bijlage 4 

Middels dit feedbackscoringsprotocol kan elke feedback-uiting worden gecategoriseerd aan 

de hand van verschillende aspecten. Zo wordt er gekeken naar de focus van de feedback, er wordt 

gekeken of de feedback duidelijk is en of de feedback motiverend is.  Deze aspecten zijn 

onderverdeeld in categorieën.  Voor dit onderzoek is er gekeken naar de categorie Oplossing. Hierbij 

word gekeken of er in een feedback-uiting wel of niet een oplossing wordt aangedragen of een 

suggestie wordt gedaan de tekst te verbeteren. Als er een oplossing wordt aangedragen of er een 

suggestie wordt gedaan, wordt er gekeken of deze oplossing of suggestie bijdraagt aan de 

verbetering van het product (de geschreven tekst) of dat deze bijdragen aan de verbetering van het 
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proces (het proces waardoor een goede tekst tot stand komt).   Een feedback-uiting als  ‘’Na de 

aanhef moet je een witregel open laten’’ zou bijvoorbeeld gecategoriseerd worden  als een oplossing 

op product. Er wordt een duidelijke oplossing aangedragen in deze uiting. Deze oplossing heeft 

betrekking op het product (de geschreven tekst) en niet op het proces. 

Beoordelingtekstkwaliteit 

Om de kwaliteit van een bepaalde tekst vast te stellen, moet de tekst worden beoordeeld. De 

beoordelaars die een tekst beoordelen blijken het echter maar zelden met elkaar eens te zijn (Van 

den Bergh & Meuffels, 2000). 

Er zijn manieren om de beoordelaarbetrouwbaarheid te vergroten. Zo stelt Schoonen (in  Van 

den Bergh & Meuffes, 2000) dat schaalbeoordeling leidt tot winst wat de betrouwbaarheid betreft. 

Bij schaalbeoordeling moet een beoordelaar een schrijfproduct niet als een iets op zichzelf staand 

iets beoordelen, maar dit product expliciet vergelijken met een reeks in kwaliteit oplopende 

voorbeeldproducten die al voorzien zijn van een cijfer. De beoordelaar moet de te beoordelen tekst 

als het ware een plek op de schaal toekennen (Van den Bergh & Meuffels, 2000). 

Om de beoordelaarbetrouwbaarheid te vergroten zijn er volgens de methode van Pollman, 

Prenger en De Glopper (2012) vijf ankerteksten verzameld: een zeer zwakke tekst, een zwakke tekst, 

een gemiddelde tekst, een sterke tekst en een zeer sterke tekst. Deze vijf teksten zijn teksten die 

door leerlingen die deelnamen aan het onderzoek geschreven zijn.  

Aan elke tekst is een bepaald puntenaantal toegekend op het gebied van tekstkwaliteit, oplopend 

van 70 (zeer zwak) tot 130 (zeer sterk) en waarbij 100 punten gemiddeld is. Deze teksten dienden 

voor de beoordelaars als referentie (zie bijlage 5).  Leek een tekst qua tekstkwaliteit bijvoorbeeld op 

de zeer slechte ankertekst, dan kreeg de tekst rond de 70 punten. Was de tekst slechter dan de zeer 

zwakke ankertekst, dan kreeg de tekst minder dan 70 punten. Was de tekst beter dan de zeer 

zwakke ankertekst maar beter dan de zwakke ankertekst, dan kreeg de tekst tussen de 70 en 85 

punten omdat de zwakke ankertekst 85 punten krijgt. Deze methode is zowel bij het beoordelen van 

de eerste als tweede tekst gebruikt. 
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Voordat de beoordelaars de teksten gingen beoordelen, is er een training geweest 

waarbij werd geoefend met het beoordelen van teksten. Tijdens deze training werd 

aangegeven dat de teksten vooral op inhoud beoordeeld diende te worden. Behalve de 

ankerteksten hadden de beoordelaars ook een document ter beschikking waarin de sterke en 

zwakke punten per ankertekst werden benoemd, zodat alle beoordelaars op de hoogte 

waren van relevante criteria voor het toekennen van een bepaald aantal punten op een tekst. 

(zie bijlage 6). 

De betrouwbaarheid van de oordelen, gegeven door zes beoordelaars, was hoog. Bij de 

eerste tekst  was er sprake van een hoge betrouwbaarheid (α = 0.90). Ook bij de tweede tekst was de 

betrouwbaarheid van de oordelen hoog (α = 0.86). De scores van de zes beoordelaars zijn per tekst 

bij elkaar opgeteld en door zes gedeeld, waardoor er een gemiddelde score per tekst ontstond. Dit 

werd zowel bij de eerste als tweede tekst gedaan. 

Design en Analyse 

De vraag in welke mate oplossingsgerichte feedback samenhangt met de verbetering van 

tekstkwaliteit in het primair onderwijs staat in dit onderzoek centraal. Middels gekwantificeerde 

gegevens en kwalitatieve analyses is getracht een antwoord op deze vraag te vinden.  

In kwantitatief opzicht is er aan de hand van een Independent sample T-test gekeken of de 

verschilscore op tekstkwaliteit tussen beiden klassen significant verschilt. Omdat dit niet het geval 

was, werden de twee klassen samen genomen in verdere analyses. Ook is er middels een paired 

sample T-test gekeken of de tweede tekst gemiddeld significant beter is dan de eerste tekst.  

Vervolgens is er  via een Pearsons correlation gekeken of er een verband is tussen de score op de 

eerste tekst en het aantal oplossingsgerichte feedback-uitingen. Middels dezelfde toets werd 

gekeken of er een verband was  tussen het aantal oplossingsgerichte feedback-uitingen en de mate 

waarin de gemiddelde score op tekstkwaliteit tussen de eerste en de tweede tekst verschilt. Het 

gemiddeld aantal gegeven oplossingsgerichte feedback-uitingen per leerlingtekst was hier de 

onafhankelijke variabele. De afhankelijke variabele was het verschil in tekstkwaliteit.  Het verschil in 
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tekstkwaliteit werd berekend door de score die aan de eerste tekst is toegekend af te trekken van de 

score die aan de tweede tekst is toegekend.  

Om tot een antwoord te komen op de subvraag in welke vorm oplossingsgerichte feedback 

beter kan worden gegeven om de tekstkwaliteit in het primair onderwijs te verbeteren is er middels 

een kwalitatieve analyse gekeken welke feedback beter kan worden gegeven: feedback op het 

product of feedback op het proces. Om dit te bepalen is er gekeken of de feedback die op de eerste 

tekst is gegeven heeft geleid tot de verbetering van het punt waarop feedback is gegeven in de 

tweede tekst. Hierbij wordt gekeken of de oplossing die in de feedback is gegeven een oplossing is op 

product of op proces en of het punt waar feedback op is gegeven deels of in het geheel verbeterd is 

in de tweede tekst. 

Ook de tweede subvraag,  op welke manier (de directieve manier of de faciliterende manier) 

het beste oplossingsgerichte feedback kan worden gegeven bij het verbeteren van tekstkwaliteit in 

het primair onderwijs, is getracht te beantwoorden aan de hand van een kwalitatieve analyse. Hierbij 

is gekeken of oplossingsgerichte feedback die op de eerste tekst is gegeven op de directieve manier 

of  op de faciliterende manier,  heeft geleid tot de verbetering van het punt waarop feedback is 

gegeven in de tweede tekst.  

Hierbij wordt gekeken of de oplossing die in de feedback is gegeven een oplossing is op de directieve 

of faciliterende manier en of het punt waar feedback op is gegeven deels of in het geheel verbeterd 

is in de tweede tekst. 

Kwantitatieve Resultaten onderzoek 

Nadat de feedback gecodeerd was en de teksten beoordeeld waren, is er gekeken naar het verschil 

tussen de twee klassen. Op de eerste tekst bleek de klas van De Wegwijzer significant hoger te 

scoren op tekstkwaliteit dan de klas van De Talenten (t(25) = -2.46, p = 0.02). Ook op de tweede tekst 

scoorde de klas van De Wegwijzer significant hoger (t(22) = -3.66, p =  0.001). De gemiddelde 

vooruitgang tussen de klassen verschilt niet significant (t(22) = -1.01, p = .n.s.). Daarom kunnen de 

resultaten van beide klassen bij verdere analyses op vooruitgang samen worden genomen.      
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Over het algemeen gezien verschillen de scores op tekstkwaliteit tussen de eerste  en de 

tweede versie van de tekst significant (t(23)= 6.90, p < .001). Uit tabel 1 blijkt dat de tweede versie 

van de tekst hoger wordt beoordeeld op tekstkwaliteit dan de eerste versie van de tekst (M=6.78, 

SD=4.82). 

 

Tabel 1 
Aantal Leerlingen en hun Gemiddelde Score (en Standaardafwijkingen) per Tekstversie 
____________________________________________________________________________ 
Tekstversie                                     Aantal leerlingen                   Gemiddelde (standaarddeviatie)                                
____________________________________________________________________________ 
 Eerste versie                                               27                                        102.22 (10.26) 
                                                                
Tweede versie                                             24                                        107.96 (8.35) 

 

Om de vraag in welke mate oplossingsgerichte feedback bijdraagt aan deze 

verbetering in tekstkwaliteit te kunnen beantwoorden, is er gekeken of er een verband is 

tussen het aantal oplossingsgerichte feedback-uitingen en de verbetering in tekstkwaliteit 

middels een Pearsons correlatie. Er bleek geen samenhang te zijn tussen het aantal 

oplossingsgerichte feedback en het verschil in tekstkwaliteit tussen de eerste en tweede 

versie van de tekst (r= 0.12, p = n.s). Dit betekent dat het verschil tussen de twee teksten niet 

groter is naarmate er meer oplossingsgerichte feedback wordt gegeven.  

Er is ook geen samenhang tussen de tekstkwaliteitscore op de eerste tekst en het 

aantal oplossingsgerichte feedback-uitingen. Dit geldt zowel voor de klas van basisschool De 

Talenten (r= -0.14, p = n.s) als voor de klas van basisschool De Wegwijzer (r= -0.46, p = n.s). 

Leerkrachten geven dus niet meer oplossingsgerichte feedback bij een lagere score op 

tekstkwaliteit bij de eerste tekst. 

Kijkend naar de oplossingsgerichte feedback valt op dat gemiddeld 56.48 procent 

(SD=35.14) van alle feedback oplossingsgerichte feedback was.  Oplossingsgerichte feedback 

op product is met 70 feedback-uitingen een stuk vaker gegeven dan oplossinggerichte 

feedback op proces, dat maar drie keer voorkomt (t(26)= 5.29, p < .001). Van de 27 teksten 
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die feedback hebben gekregen, hebben 25 teksten oplossingsgerichte feedback gekregen. Bij 

twaalf van deze teksten ging de helft of meer van de oplossingsgerichte feedback over 

hoofdletters, interpunctie,spelling, grammatica of conventies.  

Kwalitatieve Resultaten onderzoek 

De kwantitatieve  resultaten laten onder andere zien dat er geen samenhang is tussen de aantal 

oplossingsgerichte feedback-uitingen en de verbetering van tekstkwaliteit op het primair onderwijs. 

Toch is de verwachting van dit onderzoek op basis van het theoretisch kader dat oplossingsgerichte 

feedback wel samenhangt met de verbetering van tekstkwaliteit op het primair onderwijs. In een 

poging dit te verklaren zal in deze kwalitatieve analyse wordt nagegaan bij welke  vorm (feedback op 

product of proces) en op welke manier (directieve feedback  of faciliterende feedback ) de feedback 

van de docent beter is doorgevoerd door de leerling met een verbetering in tekstkwaliteit als 

resultaat. 

Bij het analyseren van de feedback op de taak zelf (product) en op het proces blijkt dat er 

maar drie keer oplossingsgerichte feedback om het proces te verbeteren is gegeven. Twee van deze 

feedback-uitingen hadden betrekking op het werk van een leerling die wegens ziekte de tweede 

versie van de tekst niet heeft gemaakt. Omdat de tweede versie van de tekst niet is gemaakt, kan er 

hier geen uitspraak worden gedaan over samenhang van oplossingsgerichte feedback op proces en 

de verbetering van tekstkwaliteit.  De derde oplossingsgerichte feedback-uiting  op proces heeft 

betrekking op een niet gemaakte eerdere opdracht waarbij de leerling moest opschrijven wat voor 

elementen er terug moesten komen in een goede brief. Het is aan de hand van de beschikbare 

gegevens niet na te gaan of deze opdracht voor het schrijven van de tweede versie alsnog is gemaakt 

door de leerling. 

Feedback op het product werd vaak overgenomen door de leerlingen. Veel 

oplossingsgerichte feedback op product is gegeven wanneer er sprake was van incorrect gebruik van 

hoofdletters, interpunctie,spelling, grammatica of conventies.  Dit zijn feedback-uitingen als ‘’me 

vader = mijn vader’’ , ‘’Laat een regel ruimte aan het eind van je brief voordat je je naam schrijft’’, 
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‘’Graag je achternaam er bij’’,Er moeten nog hoofdletters en punten in de brief‘’ en ‘’Een zin begint 

niet met want’’.  Deze vijf feedback-uitingen zijn gegeven op vijf verschillende teksten en al deze 

feedback-uitingen zijn overgenomen in de tweede tekst. Hierbij moet worden opgemerkt dat er ook 

enkele voorbeelden te vinden zijn van feedback op het gebruik van hoofdletters, 

interpunctie,spelling, grammatica of conventies die niet door de leerling wordt overgenomen, 

bijvoorbeeld de feedback ‘’Na de aanhef een witregel open laten’’, waar in de tweede versie nog 

steeds een witregel mist na de aanhef. 

Er is ook oplossingsgerichte feedback gegeven dat zich richt op de inhoud van een 

tekst. Dit is feedback als ‘’Schrijf er bij dat je de gestempelde bon meestuurt’’, Ik mis de vraag 

die je wil stellen: Kunt u mij de smurfen opsturen die ik nog niet heb gehad?’’, ‘’De vragen 

zouden nog wat vriendelijker kunnen in het slot’’, ‘’Wilt u….sturen’ in plaats van ‘stuur op’’, 

‘’je moet er nog bij zetten wanneer je de smurfen wilt ontvangen’’ en  

‘’Schrijf in het tussenstuk ook dat je vader de bon heeft laten stempelen’’. Al deze feedback is 

expliciet en in al deze gevallen van oplossingsgerichte feedback zijn overgenomen. 

Toch wordt niet alle oplossingsgerichte feedback altijd even goed overgenomen. Dit 

lijkt met name het geval als de feedback niet expliciet is. Zo krijgt een leerling de feedback 

‘’het is me nog niet duidelijk waarom je recht hebt op 4 smurfen. Kun je dit uitleggen?’’. Deze 

oplossingsgerichte feedback-uiting is niet erg specifiek. In de tweede tekst is wordt iets beter 

uitgelegd waarom de leerling recht heeft op de smurfen  omdat hij een bedrag noemt dat is 

uitgegeven. Er  mist echter de stap die aangeeft dat je per 25 euro die is uitgegeven recht 

hebt op een smurf en dat hij daarom recht heeft op vier smurfen. Met de feedback 

‘’misschien ook erbij dat je ze voor de actie over is graag wil hebben’’ is ook niks gedaan door 

de leerling in de tweede versie. Ook deze feedback-uiting is niet specifiek.  

Wat opvalt is dat alle voorbeelden van oplossingsgerichte feedback die goed zijn 

overgenomen door leerlingen directieve feedback betreft. De oplossingsgerichte feedback op 

product die niet of niet goed is overgenomen door leerlingen, betreft faciliterende feedback.  Er zijn 
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echter ook voorbeelden waar directieve feedback niet wordt overgenomen en faciliterende feedback 

wel. De leerling die de directieve oplossingsgerichte feedback ‘’Verder ontbreekt er nog een zin over 

de bon die je meestuurt’’ heeft gekregen, heeft daar in de tweede versie niks mee gedaan. 

Daarentegen hebben de leerlingen die de faciliterende oplossingsgerichte feedback-uitingen ‘’Een zin 

hoor je niet met ‘maar’ te beginnen (…), kun je dit anders oplossen?’’ en ‘’Wie heeft er boodschappen 

gedaan, voor hoeveel?’’ hebben gekregen dit wel goed doorgevoerd in de tweede versie. 

Conclusie 

Middels dit onderzoek is er getracht een antwoord te krijgen op de vraag in welke mate 

oplossingsgerichte feedback effect heeft op de verbetering van tekstkwaliteit in het primair 

onderwijs. Ook is er onderzocht wat voor oplossingsgerichte feedback, feedback op product of 

feedback op proces, beter kan worden gegeven om de tekstkwaliteit op het primair onderwijs te 

verbeteren.  Verder is er gekeken op welke manier, de directieve manier of de faciliterende manier, 

het beste feedback kan worden gegeven bij het verbeteren van tekstkwaliteit in het primair 

onderwijs.  

Uit de kwantitatieve resultaten bleek dat de tweede versies van de teksten gemiddeld beter 

scoorden dan de eerste versies op tekstkwaliteit.  Het aantal  oplossingsgerichte feedback-uitingen 

bleek echter niet samen te hangen met de veterbetering in tekstkwaliteit.  Ook bleek er meer 

feedback te worden gegeven op product dan op proces. Uit de kwantitatieve analyse bleek dat er van 

de drie keer dat er feedback op proces is gegeven twee feedback-uitingen betrekking hadden op een 

leerling die de tweede versie wegens ziekte niet kon maken. Één feedback-uiting had betrekking op 

een eerdere opdracht die niet was gemaakt. Het was niet na te gaan of dit voor de tweede versie wel 

was gedaan. 

Verder bleek dat in veel gevallen feedback werd gegeven op hoofdletters, interpunctie,spelling, 

grammatica of conventies. In veel gevallen, maar niet in alle gevallen, werd deze feedback door de 

leerling doorgevoerd. Ook op inhoud is feedback gegeven. Hier gold dat expliciete feedback vaak 

werd doorgevoerd. Niet-expliciete feedback werd vaak niet of niet correct doorgevoerd. Directieve 



19 
 

oplossingsgerichte feedback werd soms wel en soms niet correct doorgevoerd. Ditzelfde gold voor 

faciliterende feedback. 

Uit de resultaten blijkt dat de mate van oplossingsgerichte feedback geen effect heeft op de 

verbetering van tekstkwaliteit in het primair onderwijs. Er kan niet gezegd worden of het beter is om 

oplossingsgerichte feedback op product of op proces te geven, omdat er te weinig data beschikbaar 

was voor oplossingsgerichte feedback op proces. Wel kan worden gesteld dat oplossingsgerichte 

feedback op product effectiever lijkt als deze feedback expliciet is geformuleerd. Zowel directieve 

feedback als faciliterende feedback wordt soms wel doorgevoerd door leerlingen en soms niet. 

Aan de hand van de literatuur werd verwacht dat oplossingberichte feedback effect heeft op 

de verbetering van tekstkwaliteit op het primair onderwijs omdat bij oplossingsgerichte feedback  

wordt aangegeven hoe iets beter gedaan kan, er voldoende aanwijzingen worden gegeven en men 

weet welke acties men moet ondernemen. Volgens diverse auteurs zijn dit voorwaarden voor 

effectieve feedback (Hattie, 1999; Parr & Timperley, 2010; Sadler, 1989). 

Toch  is het verwachte effect uitgebleven. Een mogelijke verklaring hier voor is dat een hoop 

feedback op hoofdletters, interpunctie,spelling, grammatica of conventies (de zogenoemde 

oppervlakkige feedback) is gegeven. Bij een goede tekst staan voornamelijk de communicatieve 

doelen centraal. Dit blijkt ook uit referentiekaders waaraan goede teksten moeten voldoen 

(Meijerink, 2008).  Matsumura et al. (2002) stelt dat feedback voornamelijk effectief is als deze wordt 

gegeven op inhoud en dus niet op oppervlakte. Ook Clare, Valdés en Patthey-Chavez (2002) hebben 

in hun onderzoek geconcludeerd dat feedback op oppervlakkige aspecten weinig effectief is. Als een 

groot deel van het totaal aantal oplossingsgerichte feedback oppervlakkig is en oppervlakkige 

feedback niet effectief is, kan dat verklaren waarom oplossingsgerichte feedback in dit onderzoek 

geen effect heeft op de verbetering van tekstkwaliteit in het primair onderwijs. 

Een andere verklaring voor het gebrek aan effect van oplossingsgerichte feedback op de 

verbetering van tekstkwaliteit is mogelijk het geringe aantal oplossingsgerichte feedback op proces. 

Volgens verschillende auteurs is feedback op proces juist effectief (Stern & Solomo in Duijnhouwer, 
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2010; Straub in Duijnhouwer, 2010). Deze effecten geldt ook voor de verbetering van 

schrijfprestaties in het primair onderwijs (Graham, 2006). 

Voor effectieve feedback op product geldt ook dat feedback voldoende aanwijzingen moet 

bevatten zodat de schrijver weet welke acties hij moet ondernemen om zijn werk te verbeteren (Parr 

& Timperley, 2010). Feedback die een strategie verschaft om prestaties te verbeteren, helpt ook bij 

schrijfopdrachten (Stern & Solomo in Duijnhouwer, 2010; Straub in Duijnhouwer, 2010). Omdat er 

zowel literatuur te vinden was over de positieve effecten van feedback op product als feedback op 

proces op de verbetering van tekstkwaliteit, werd verwacht dat beide vormen van feedback even 

effectief waren. 

Door een gebrek aan oplossingsgerichte feedback op proces is niet na kunnen gaan of 

feedback beter op product of op proces gegeven kan worden. Wel lijkt het er op dat 

oplossingsgerichte feedback meer effect heeft op de verbetering van tekstkwaliteit als deze 

feedback-uitingen expliciet zijn. Een mogelijke verklaring hier voor is dat leerlingen de feedback van 

de docent niet altijd goed begrijpen als deze niet expliciet is, waardoor de leerlingen niet de 

mogelijkheid hebben de feedback goed door te voeren (Chanock in Nicol & MacFarlane-Dick, 2006; 

Hyland in Nicol & MacFarlane-Dick, 2006). 

De verwachting was dat  de manier van feedback geven, directief of faciliterend,in gelijke 

mate effectief zouden zijn omdat in de literatuur niet eenduidig is over welke manier beter is (Straub, 

1996; Knobblauc & Brannon in Underwood & Tregidgo, 2006; Moxley in Straub, 1996). Uit het 

onderzoek bleek dat faciliterende oplossingsgerichte feedback soms wel en soms niet wordt 

doorgevoerd door leerlingen. Ditzelfde geldt voor directieve feedback. Een mogelijke verklaring hier 

voor is dat de ene leerling een bepaalde manier van feedback krijgen fijner vindt dan de andere 

leerling. Zo prefereren mensen die oppervlakkig leren (surface learners ) een leerprocedure waarbij 

ze de mogelijkheid hebben de inhoud van studiematerialen te reproduceren. Mensen die op inhoud 

leren (deep learners) prefereren leerprocedures waarbij ze in staat worden gesteld hun begrip te 

demonstreren (Rowe, Wood & Petocz, 2008). Bij directieve feedback wordt de verbetering vaak zo 
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aangedragen dat leerlingen deze alleen maar hoeven te reproduceren. Bij faciliterende feedback 

worden leeringen vaak uitgedaagd om hun begrip van de feedback te demonstreren. Dat de ene 

manier van feedback geven soms wel en soms niet werkt, is dus mogelijk te verklaren doordat 

leerlingen verschillende leerprocedures prefereren. 

Praktijkimplicaties 

Het aandragen van oplossingsgerichte feedback lijkt in eerste instantie geen rol van betekenis  te 

spelen bij het beter leren schrijven van teksten. Dit komt mogelijk door de vele oppervlakkige 

feedback die wordt gegeven en die niet effectief lijkt te zijn. Wanneer dieper gekeken wordt naar de 

verschillende manieren waarop feedback wordt gegeven en op welke manier dit wordt gedaan, lijkt 

oplossingsgerichte feedback toch een rol te spelen bij het leren schrijven. Met name de mate van 

specificiteit bij oplossingsgerichte feedback op product en de voorkeuren van leerlingen op een meer 

directieve of meer faciliterende manier van feedback krijgen, lijken een belangrijke rol te spelen bij 

het beter leren schrijven van teksten. Het verdient daarom de aanbeveling dat docenten op het 

primair onderwijs selectief zijn  in de oplossingsgerichte feedback die zij geven. Oplossingsgerichte 

feedback die niet wordt doorgevoerd is immers zonde van de moeite voor zowel docent als leerling. 

Docenten doen er daarom goed specifieke oplossingsgerichte feedback te geven. Het is ook zonde 

van de tijd en moeite om feedback te geven die niet bijdraagt aan de verbetering van tekstkwaliteit. 

Docenten doen er daarom goed aan om vooral oplossingsgerichte feedback op inhoud te geven. Ook 

zouden docenten in het primair onderwijs kunnen kijken welke manier van feedback, directief of 

faciliterend, het best werkt bij welke leerling. 

Beperkingen onderzoek en slotconclusie 

Bij het uitvoeren van dit onderzoek bleek rekening gehouden te moeten worden met verschillende 

beperkingen.  Van de 200 gewenste deelnemende leerlingen bleken uiteindelijk slechts 27 

daadwerkelijk goed aan de opdracht voor het onderzoek voldaan te hebben. Omdat drie leerlingen 

geen tweede versie hebben gemaakt,telt dit onderzoek slechts 24 deelnemende leerlingen. Dat is te 

weinig om de onderzoeksresultaten te kunnen generaliseren.  
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Wat de interne validiteit betreft zijn er ook zaken waar rekening mee gehouden moeten worden. Zo 

is niet eenduidig te zeggen dat de verbetering in tekstkwaliteit het gevolg is van de feedback die is 

gegeven. Leerlingen worden immers gestimuleerd hun tekst  opnieuw te herlezen waardoor de kans 

groot is dat zij zelf gaan reviseren. Dit zou verholpen kunnen worden door een controlegroep te 

creëren die ook wordt gestimuleerd tot het herlezen van de tekst, maar die geen feedback van een 

docent krijgen. Daarnaast worden de docenten erg gestuurd om commentaar te geven omdat er een 

lege pagina speciaal voor feedback is opgenomen in het opdrachtenboekje.  

Om een goed beeld te vormen van wat voor oplossingsgerichte feedback wel en niet werkt, is 

vervolgonderzoek nodig. Uit dit onderzoek blijkt dat oplossingsgerichte feedback als geheel geen 

effect heeft op de verbetering van tekstkwaliteit in het primair onderwijs. Toch hebben verschillende 

oplossingsgerichte feedback-uitingen wel effect op de verbetering van tekstkwaliteit. In dit 

onderzoek zijn er een aantal genoemd en is getracht hier een verklaring voor te geven. 

Vervolgonderzoek zou kunnen vaststellen of dit de enige vormen van oplossingsgerichte feedback 

zijn die effect hebben of dat er meer mogelijkheden zijn om oplossingsgerichte feedback effectief te 

maken.  

Afsluitend kan worden geconcludeerd dat het niet verstandig zou zijn als docenten meer 

feedback gaan geven zonder zich verdiepen in de effectiviteit van verschillende vormen feedback. 

Weliswaar is het niveau van schrijfprestaties in het primair onderwijs ondermaats, wordt er te weinig 

feedback gegeven en draagt feedback bij aan de verbetering van tekstkwaliteit, toch is meer 

feedback niet per definitie de oplossing.  Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat niet alle 

feedback in gelijke mate effectief is. Indien er feedback wordt gegeven door een docent zonder dat 

deze bekend is met de effectiviteit van verschillende vormen feedback is dit verspilde moeite. In dat 

geval vindt er geen verbetering plaats bij het niveau van schrijfprestaties in het primair onderwijs. 

Deze verbetering is, gezien het lage niveau, wenselijk. Het verhogen van het niveau van 

schrijfprestaties is gelukkig mogelijk, maar dan moet men wel kennis hebben van de effectiviteit van 

verschillende soorten feedback.             
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: les 7: Smurfenleed 
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             Bijlage 2: Lesinstructie voor docenten 

Les 7: Smurfenleed 

Communicatief doel: iemand schriftelijk vragen om een probleem op te lossen 

Introductie 

Duur: 10 min 

Klassikaal: vertel dat de les over het schrijven van brieven gaat. Wat is het doel van een 

brief? Je wilt iemand iets vertellen, vragen of ergens van overtuigen. Hoe kun je dat het beste 

doen?  

 

Laat nogmaals filmpje Inhoud brief.wmv zien. 

Antwoorden: 

1. (plaats en datum) 

2. (aanhef) 

3. (inleiding) 

4. (slot) 

5. (ondertekening) 

Inventariseer de antwoorden van de leerlingen. 

 

Het belangrijkste is dat iemand die jouw brief leest, begrijpt wat jij bedoelt. Daarom moet je 

brief duidelijk zijn. Verder zijn er allemaal regels hoe een brief eruit moet zien. Schrijf de 

belangrijkste punten op het bord. 

 

Lees de opdracht samen met de leerlingen, noem daarna expliciet EKSTER en de stappen. 

Eerst nadenken 

Duur: 5 min 
Laat leerlingen individueel bedenken wat ze in de brief gaan zetten.  

Kiezen en ordenen 

Duur: 10 min 

Laat de leerlingen individueel het schema invullen, dit hoeft niet uitgebreid en nog niet in 

hele zinnen. 

Controleer of het de leerlingen is gelukt om het schema in te vullen. Zodra ze het schema 

hebben ingevuld, kunnen ze door met de volgende stap. 

Schrijven 

Duur: 15 min 
Tijdens het schrijven rondlopen en hulp bieden waar nodig.  

Teruglezen 

Duur: 2 min 
De leerlingen lezen hun eigen tekst nog een keer kritisch door. 

Evalueren 

Duur: 5 min 
Laat leerlingen hun eigen werk evalueren door het beantwoorden van de vragen.  

Nakijken 

In de volgende les moeten de leerlingen een verbeterde versie van hun brief gaan schrijven 

naar aanleiding van feedback van de leerkracht. Zet die feedback niet bij of in de tekst: in het 

begin van les 8 is ruimte om deze feedback op te schrijven.  

 

In de inleiding van deze handleiding staat algemene informatie over het geven van feedback, 

zie ook de hand-out van de trainingsbijeenkomst voor aanwijzingen voor het geven van 

effectieve feedback. Ter ondersteuning bij het beoordelen is er bij het trainingsmateriaal een 

beoordelingsschaal voor deze opdracht bijgevoegd. 

Logboek 

Datum  

Voorbereidingstijd                   minuten 

Lestijd                  minuten 

Nakijktijd                  minuten 

Hand-out training gebruikt? ja / nee 

Ik geef deze les een* 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

Ik vond het niveau van de les voor mijn leerlingen  makkelijk    0    0    0    0    0   moeilijk** 

Ik vond het geven van de les makkelijk    0    0    0    0    0   moeilijk 

Opmerkingen: 

 

 

 

 

 Toelichting:  * algemene waardering, uitgedrukt in rapportcijfer, **kruis aan wat van toepassing is 
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Bijlage 3: Les 8: Goed, beter best. 
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               Bijlage 4: feedbackscoringsprotocol  
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Bijlage 5: Ankerteksten 
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        Bijlage 6: toelichting op de ankerteksten 

 
Toelichting bij de ankerteksten: 

De gemiddelde ankertekst (100 punten) bevat de volgende plus- en minpunten: 

 Het probleem is beschreven, maar dat had nog helderder gekund: waarom had de vader recht op de smurfen? 

 Er wordt een duidelijke vraag gesteld, maar deze is wel twee keer genoemd – waarom? Dit maakt de brief niet 

overtuigender. 

 De brief bevat een conventionele aanhef en afsluiting. 

 De brief is gericht aan de lezer: ‘ik vraag u …’ 

 De zinnen lopen grammaticaal goed, het taalgebruik is formeel en er zitten geen spellingsfouten in. 

 

Minpunten: 

 Inhoudelijk bevat de brief nog te weinig informatie om echt overtuigend te zijn. 

 Het adres is niet genoemd (alleen een e-mailadres), waardoor de smurfen niet daadwerkelijk toegestuurd kunnen 

worden. 

 Het hoofdlettergebruik is niet in orde. 

 

De tekst met 115 punten is beter dan deze gemiddelde tekst omdat: 

 er meer informatie is gegeven: zo is het bedrag expliciet beschreven, wordt de einddatum van de actie genoemd en 

betrekt de briefschrijver emoties in de brief om de vraag kracht bij te zetten (doet allang mee met de actie, zou heel 

heel graag de gouden smurf willen hebben etc.). Het probleem wordt hierdoor duidelijker en de brief in zijn geheel 

overtuigender. 

 de briefconventies voldoende zijn: er is een aanhef en een afsluiting. Dit had wel formeler gekund. 

 de organisatie van de inhoud ok is: eerst wordt het probleem beschreven, dan de vraag gesteld met de 

onderbouwing waarom dit zo belangrijk is.  

Een minpunt van de brief is dat het taalgebruik niet zo gevarieerd is, er worden zelfs hele zinnen herhaald 

(“dus ik zou het leuk vinden als ik voor …”). Ook zijn de zinnen erg kort en niet altijd logisch afgebroken.  

De tekst met 130 punten is nog beter dan de tekst met 115 punten omdat: 

 de brief overtuigend is: het probleem is heel helder beschreven, de lezer geeft veel extra relevante informatie, de 

vraag is heel duidelijk gesteld. 

 de structuur prima is: de zinnen lopen goed en zijn logisch opgebouwd, er wordt goed gebruik gemaakt van 

voegwoorden. Er missen wel alinea’s. 

 de briefconventies in orde zijn: er is een formele aanhef, de datum en het adres is genoemd. Er mist wel een 

afsluiting, waardoor de brief niet helemaal af lijkt. 

 het taalgebruik in de brief is gevarieerd en de stijl is formeel. Er zijn geen fouten in de grammatica, spelling en/of 

interpunctie.  

 

De tekst met 85 punten is slechter dan de gemiddelde tekst omdat: 

 het probleem is wel genoemd, maar er is geen duidelijke vraag gesteld over het opsturen van de smurfen. Ook 

ontbreekt overtuigende informatie. Het is dus maar de vraag of de smurfen worden toegestuurd en al helemaal of 

dit voor 20 april zal zijn. 

 de aanhef niet goed is: “beste geachte”. 

 spelling en hoofdlettergebruik niet helemaal goed gaat. 

 

De tekst met 70 punten is nog slechter dan de tekst met 85 punten omdat:  

 het inhoudelijk onder de maat is: er wordt te weinig en foutieve/onduidelijke informatie gegeven: bv. 

“smurfenactie”, “na sluitingstijd”. De brief is dus niet duidelijk. 

 de brief structuur mist. Het is maar 1 zin en de informatie is daarbinnen ook niet logisch georganiseerd. 
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 het niet voldoet aan de briefconventies: er is geen aanhef en geen ondertekening. Ook staat de datum op de 

verkeerde plek. 

er geen gebruik is gemaakt van hoofdletters aan het begin van de zin. Er zijn geen fouten in de 

grammatica of spelling gemaakt. 


