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Inleiding	  
Meer	  dan	  80%	  van	  de	  leraren	  in	  het	  vo	  gebruikt	  wekelijks	  digitaal	  interactief	  oefenmateriaal	  
(Kennisnet,	  2015).	  Een	  deel	  van	  die	  programma’s	  biedt	  docenten	  inzicht	  in	  de	  vorderingen	  van	  
hun	  leerlingen.	  Het	  meten,	  verzamelen,	  analyseren	  en	  rapporteren	  van	  en	  over	  data	  over	  het	  
leerproces	  en	  leeruitkomsten	  van	  leerlingen,	  met	  als	  doel	  het	  begrijpen	  en	  optimaliseren	  van	  het	  
leren	  staat	  bekend	  als	  Learning	  Analytics.	  Dankzij	  ict-‐toepassingen	  kunnen	  gegevens	  over	  
leerproces	  en	  leeruitkomsten	  op	  steeds	  grotere	  schaal,	  maar	  ook	  sneller	  en	  gedetailleerder	  
geanalyseerd	  worden.	  Hierdoor	  kunnen	  docenten	  het	  leerproces	  monitoren,	  problemen	  vroeg	  
identificeren,	  patronen	  ontdekken,	  maar	  bijvoorbeeld	  ook	  de	  waarde	  van	  lesmateriaal	  
beoordelen	  en	  het	  lesgeven	  zelf	  verbeteren	  (Kennisnet,	  2013)	  
	  
Fons	  Vitae	  Lyceum	  in	  Amsterdam	  is	  een	  school	  die	  een	  oefenprogramma	  gebruikt	  dat	  
prestatiegegevens	  van	  leerlingen	  bijhoudt.	  Brugklasleerlingen	  oefenen	  er	  voor	  Nederlandse	  
spelling,	  grammatica	  en	  lezen	  sinds	  schooljaar	  2014-‐2015	  met	  Got	  it	  Taal?!	  Onder	  docenten	  en	  
schoolleiding	  bestaat	  echter	  grote	  onduidelijkheid	  over	  hoe	  je	  als	  docent	  optimaal	  gebruik	  kunt	  
maken	  van	  de	  informatie	  die	  dergelijke	  programma’s	  bijhouden	  over	  leerlingen.	  
Prestatiegegevens	  kunnen	  voor	  docenten	  op	  twee	  manieren	  nuttig	  zijn:	  1)	  ze	  maken	  inzichtelijk	  
in	  welke	  mate	  welke	  leerling	  de	  leerstof	  beheerst,	  2)	  ze	  bieden	  de	  docent	  de	  gelegenheid	  om	  
gericht	  te	  reflecteren	  op	  het	  eigen	  onderwijs.	  	  
	  
De	  beschikbaarheid	  van	  gedetailleerde	  gegevens	  over	  leerproces	  en/of	  leerprestaties	  van	  
leerlingen	  is	  voorwaardelijk	  voor	  gedifferentieerd	  onderwijs	  (Corno,	  2008).	  Immers,	  als	  de	  
docent	  niet	  (goed)	  weet	  met	  welk	  onderdeel	  een	  leerling	  moeite	  heeft,	  kan	  hij	  hem	  of	  haar	  niet	  
gericht	  en	  tijdig	  helpen.	  Onderzoek	  naar	  de	  optimale	  condities	  voor	  gedifferentieerd	  of	  
gepersonaliseerd	  leren,	  gereguleerd	  door	  de	  docent	  kent	  een	  lange	  geschiedenis.	  Er	  komt	  echter	  
geen	  eenduidig	  beeld	  uit	  naar	  voren	  hoe	  docenten	  gepersonaliseerd	  leren	  optimaal	  kunnen	  
ondersteunen	  (Vandewaetere	  e.a.,	  2011).	  
	  
Maar	  wat	  is	  de	  rol	  van	  de	  docent	  bij	  het	  gebruik	  van	  dergelijke	  programma’s?	  De	  meeste	  
oefenprogramma’s	  laten	  direct	  zien	  of	  een	  ingevuld	  antwoord	  goed	  of	  fout	  is.	  Belangrijker	  nog,	  
ze	  geven	  de	  leerlingen	  ook	  tips	  hoe	  ze	  hun	  foute	  antwoord	  kunnen	  verbeteren.	  Denk	  hierbij	  aan	  
weergave	  van	  de	  relevante	  spellingregel,	  of	  aan	  een	  uitleg	  van	  de	  theorie	  met	  voorbeelden.	  
Onderzoek	  (Hattie	  &	  Timperley,	  2007;	  Van	  Lehn,	  2011)	  laat	  echter	  zien	  dat	  (alleen)	  
geautomatiseerde	  terugkoppeling	  niet	  optimaal	  effectief	  is	  voor	  het	  leerproces.	  	  
	  
Het	  uitgangspunt	  van	  deze	  studie	  is	  dat	  terugkoppeling	  van	  de	  docent	  op	  basis	  van	  automatische	  
gegenereerde	  prestatiegegevens	  meerwaarde	  heeft.	  Dit	  is	  ook	  het	  uitgangspunt	  van	  Fons	  Vitae	  
Lyceum,	  de	  school	  waar	  dit	  praktijkonderzoek	  is	  uitgevoerd.	  Zo	  staat	  er	  in	  het	  beleidsplan	  dat	  er,	  
wat	  het	  werken	  met	  het	  online	  oefenprogramma	  voor	  Nederlands	  betreft,	  regelmatige	  
inhoudelijke	  terugkoppeling	  in	  de	  vaklessen	  Nederlands	  dient	  plaats	  te	  vinden	  (Voorn,	  2012).	  	  
Onderzoek	  naar	  terugkoppeling	  door	  de	  docent	  is	  relevant,	  want	  feedback	  blijkt	  een	  van	  de	  
factoren	  die	  het	  meest	  bepalend	  zijn	  voor	  onderwijsprestaties	  (Hattie,	  2003).	  De	  
probleemstelling	  van	  deze	  praktijkgerichte	  studie	  luidt:	  
	  
Hoe	  gebruiken	  docenten	  Nederlands	  automatisch	  gegenereerde	  prestatiegegevens	  van	  Got	  it	  Taal	  
om	  feedback	  te	  geven	  die	  aansluit	  bij	  de	  onderwijsbehoefte	  van	  de	  individuele	  leerling?	  	  
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Theoretisch	  kader	  	  
Het	  inzicht	  dat	  het	  voor	  succesvol	  onderwijs	  belangrijk	  is	  om	  rekening	  te	  houden	  met	  
verschillen	  tussen	  leerlingen	  of	  studenten,	  is	  al	  oud.	  Zo	  schreef	  Quintilianus,	  een	  Romeinse	  
hoogleraar	  in	  de	  retorica,	  al	  in	  de	  eerste	  eeuw	  na	  Christus:	  “Some	  students	  are	  slack	  and	  need	  to	  
be	  encouraged;	  others	  work	  better	  when	  given	  a	  freer	  rein.	  Some	  respond	  best	  when	  there	  is	  
some	  threat	  or	  fear;	  others	  are	  paralyzed	  by	  it.”	  (Corno,	  2008).	  	  
	  
Het	  aanpassen	  van	  het	  onderwijs	  aan	  verschillen	  tussen	  leerlingen	  is	  wat	  gebeurt	  bij	  
gepersonaliseerd	  onderwijs.	  Gepersonaliseerd	  onderwijs	  kan	  worden	  vormgegeven	  door	  
docenten,	  maar	  ook	  door	  leerlingen	  zelf.	  	  In	  het	  laatste	  geval	  spreken	  we	  van	  zelfgereguleerd	  
leren.	  In	  dit	  onderzoek	  gaat	  het	  om	  een	  docent-‐gecontroleerde	  vorm	  van	  gepersonaliseerd	  
onderwijs,	  adaptive	  teaching.	  Adaptive	  teaching	  houdt	  in	  dat	  docenten	  hun	  onderwijs	  aanpassen	  
aan	  verschillen	  tussen	  leerlingen	  opdat	  de	  leerprestaties	  van	  alle	  leerlingen	  verbeteren	  (Corno	  
2008).	  
	  
Bij	  adaptive	  teaching	  bepaalt	  de	  docent	  op	  basis	  van	  verschillen	  tussen	  leerlingen	  en	  hun	  
leerproces	  en	  -‐prestaties	  de	  onderwijsbehoefte	  van	  een	  leerling	  en	  past	  daar	  zijn	  onderwijs	  op	  
aan.	  Het	  is	  dus	  belangrijk	  dat	  de	  docent	  de	  verschillen	  tussen	  leerlingen	  kent.	  Corno	  concludeert	  
dat	  wetenschappers	  en	  docenten	  ieder	  hun	  eigen	  voorkeur	  hebben	  om	  die	  verschillen	  vast	  te	  
stellen.	  Wetenschappers	  prefereren	  toetsen,	  terwijl	  docenten	  minder	  snel	  geneigd	  zijn	  tot	  
toetsing	  omdat	  dit	  ten	  koste	  gaat	  van	  de	  lestijd.	  Docenten	  baseren	  zich	  veel	  vaker	  op	  ‘informal	  
assessments’;	  	  ze	  stemmen	  hun	  instructie	  ter	  plekke	  af	  op	  de	  respons	  die	  ze	  tijdens	  het	  lesgeven	  
krijgen	  van	  hun	  leerlingen.	  Om	  de	  onderwijsbehoefte	  van	  de	  leerling	  te	  bepalen	  gebruiken	  ze	  
bovendien	  meer	  gegevens	  dan	  uitsluitend	  data	  over	  cognitieve	  prestaties.	  Merkt	  de	  docent	  
bijvoorbeeld	  dat	  de	  gebrekkige	  organisatorische	  vaardigheden	  het	  leren	  van	  de	  leerling	  
verhindert,	  dan	  zal	  de	  docent	  focussen	  op	  het	  verbeteren	  van	  deze	  vaardigheden.	  Maar	  
docenten,	  aldus	  Corno,	  houden	  ook	  rekening	  met	  emotionele	  aspecten	  zoals	  nervositeit	  en	  angst.	  	  
	  
Faber	  &	  Vischer	  (2014)	  hebben	  onderzoek	  gedaan	  naar	  digitale	  leerlingvolgsystemen	  (DLVS-‐
en),	  die	  zij	  definiëren	  als	  “systemen	  waarmee	  leraren	  op	  basis	  van	  toetsresultaten	  feedback	  
ontvangen	  over	  de	  resultaten	  van	  het	  aangeboden	  onderwijs”.	  Zij	  concluderen	  dat	  het	  met	  
behulp	  van	  DLVS-‐en	  afstemmen	  door	  de	  docent	  van	  het	  onderwijs	  op	  de	  specifieke	  behoeften	  
van	  de	  leerling	  kan	  resulteren	  in	  hogere	  leerresultaten.	  Vandewaetere,	  Desmet	  &	  Clarebout	  
(2011)	  stellen	  daarnaast	  dat	  de	  docent-‐gecontroleerde	  vorm	  van	  gepersonaliseerd	  leren	  in	  
bepaalde	  omstandigheden	  niet	  alleen	  de	  leeropbrengsten	  verhoogt,	  maar	  ook	  de	  motivatie	  van	  
leerlingen	  voor	  onderwijs.	  Naar	  beide	  aspecten,	  prestatie	  en	  motivatie,	  zal	  in	  dit	  onderzoek	  
gekeken	  worden.	  Motivatie	  is	  minstens	  zo	  belangrijk	  als	  de	  prestatie:	  het	  willen	  leren	  gaat	  
immers	  veelal	  aan	  het	  leren	  vooraf.	  	  
	  
Het	  aanpassen	  van	  het	  onderwijs	  aan	  verschillen	  tussen	  leerlingen	  kan	  op	  tal	  van	  manieren.	  In	  
veel	  gevallen	  zal	  het	  gaan	  om	  feedback.	  Strikt	  genomen	  is	  feedback	  alle	  informatie	  die	  wordt	  
gegeven	  door	  een	  persoon	  of	  een	  computer	  aan	  een	  andere	  persoon	  over	  diens	  uitvoering	  van	  
een	  taak	  (Hattie	  &	  Timperley,	  2007).	  Een	  meta-‐studie	  van	  Hattie	  &	  Timperley	  uit	  2007	  naar	  
verschillende	  soorten	  feedback	  toont	  aan	  dat	  bepaalde	  vormen	  van	  feedback	  veel	  meer	  
opleveren	  dan	  andere:	  “Those	  studies	  showing	  the	  highest	  effect	  sizes	  involved	  students	  
receiving	  information	  feedback	  about	  a	  task	  and	  how	  to	  do	  it	  more	  effectively”.	  Daarentegen	  is	  
het	  effect	  op	  leerprestaties	  van	  feedback	  in	  de	  vorm	  van	  een	  compliment,	  beloning	  of	  straf	  veel	  
geringer.	  Het	  verschil	  zit	  ‘m	  in	  het	  formatieve	  karakter	  van	  feedback	  van	  docenten	  die	  niet	  alleen	  
inzichtelijk	  maakt	  op	  welk	  cognitief	  niveau	  een	  leerling	  staat,	  maar	  ook	  hoe	  een	  leerling	  zich	  
verder	  kan	  ontwikkelen.	  	  
	  
Feedback	  is	  erop	  gericht	  om	  het	  leerproces	  van	  leerlingen	  te	  stimuleren	  en	  te	  sturen.	  Het	  gaat	  
hierbij	  om	  het	  verkleinen	  van	  het	  verschil	  tussen	  de	  huidige	  bekwaamheid	  van	  de	  leerling	  en	  de	  
te	  bereiken	  bekwaamheid	  (Timmers	  &	  Van	  der	  Kleij,	  2012).	  Docenten	  kunnen	  op	  verschillende	  
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manieren	  bijdragen	  aan	  het	  verkleinen	  van	  dit	  verschil.	  Op	  basis	  van	  prestatiegegevens	  kunnen	  
ze	  bijvoorbeeld	  geschikte	  opdrachten	  aanbieden	  en	  leerlingen	  ondersteunen	  bij	  het	  uitvoeren	  
ervan.	  Bij	  feedback	  op	  een	  opdracht	  die	  enige	  tijd	  geleden	  is	  gemaakt	  is	  het	  overigens	  aan	  te	  
bevelen	  de	  oefening	  toe	  te	  voegen	  aan	  de	  feedback,	  omdat	  niet	  verwacht	  kan	  worden	  dat	  de	  
leerling	  de	  oefening	  nog	  paraat	  heeft	  (Timmers	  &	  Van	  der	  Kleij,	  2012).	  
	  
In	  onderhavig	  onderzoek	  staat	  centraal	  hoe	  docenten	  de	  leerlingprestaties	  in	  Got	  it	  Taal	  
gebruiken	  in	  hun	  taallessen.	  Onduidelijk	  is	  aan	  welke	  informatie	  docenten	  behoefte	  hebben	  
teneinde	  feedback	  op	  maat	  te	  kunnen	  geven.	  Die	  behoefte	  hangt	  samen	  met	  wat	  ze	  met	  hun	  
feedback	  voor	  ogen	  hebben;	  ook	  de	  doelstelling	  is	  dus	  relevant	  om	  te	  onderzoeken.	  Dit	  
onderzoek	  richt	  zich	  daarom	  op	  wat	  docenten	  met	  de	  persoonlijke	  feedback	  willen	  bereiken,	  
welke	  prestatiegegevens	  ze	  daarvoor	  raadplegen,	  hoe	  hun	  persoonlijke	  feedback	  er	  in	  de	  
praktijk	  uitziet	  en	  hoe	  die	  feedback	  door	  leerlingen	  wordt	  ervaren.	  Dit	  leidt	  tot	  de	  volgende	  
deelvragen:	  
	  
1.	  Welke	  prestatiegegevens	  van	  Got	  it	  Taal	  raadplegen	  docenten	  Nederlands	  om	  
gepersonaliseerde	  feedback	  over	  het	  taalniveau	  van	  leerlingen	  te	  geven?	  
	  
2.	  Wat	  willen	  docenten	  Nederlands	  met	  de	  gepersonaliseerde	  feedback	  over	  het	  taalniveau	  van	  
leerlingen	  bereiken?	  
	  
3.	  Welke	  feedback	  geven	  docenten	  Nederlands	  met	  behulp	  van	  de	  prestatiegegevens	  van	  Got	  it	  
Taal	  over	  het	  taalniveau	  van	  de	  leerling?	  
	  
4.	  Hoe	  wordt	  de	  gepersonaliseerde	  feedback	  van	  docenten	  Nederlands	  ervaren	  door	  leerlingen	  
met	  verschillende	  taalniveaus?	  
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Methode	  
	  
Design	  
Er	  is	  gekozen	  voor	  een	  ontwerponderzoek,	  met	  actieve	  participatie	  van	  docenten	  Nederlands.	  
Ontwerponderzoek	  wordt	  door	  Van	  den	  Akker	  (2006)	  omschreven	  als	  een	  systematische	  
benadering	  van	  (onderwijs)problemen,	  waarin	  door	  middel	  van	  geïntegreerde	  ontwerp-‐	  en	  
onderzoeksactiviteiten	  een	  tweeledig	  doel	  wordt	  nagestreefd:	  praktijkverbetering	  en	  
kennisgroei.	  Docenten	  zullen	  samen	  vaststellen	  wat	  ze	  met	  hun	  feedback	  willen	  bereiken	  en	  
vervolgens	  op	  prestatiegegevens	  gebaseerde	  interventies	  bedenken,	  die	  ze	  uitproberen	  in	  hun	  
les.	  Vast	  onderdeel	  van	  het	  ontwerponderzoek	  is	  evaluatie;	  door	  tussentijds	  op	  de	  gerealiseerde	  
interventies	  te	  reflecteren,	  kan	  snel	  worden	  bijgesteld.	  (Van	  den	  Berg	  &	  Kouwenhoven,	  2008).	  	  
	  
Onderzochte	  groep	  
In	  alle	  zes	  brugklassen	  van	  Fons	  Vitae	  werd	  geoefend	  met	  Got	  it	  Taal,	  maar	  vanwege	  beperkte	  
tijd	  en	  middelen	  is	  er	  voor	  deze	  studie	  voor	  gekozen	  om	  vier	  klassen	  tijdens	  de	  les	  Nederlands	  
terugkoppeling	  te	  geven	  op	  hun	  prestaties	  in	  Got	  it	  Taal.	  Het	  betreft	  gemengde	  havo/vwo-‐
brugklassen	  van	  in	  totaal	  114	  leerlingen.	  
	  
Vier	  brugklasdocenten	  Nederlands	  op	  Fons	  Vitae	  Lyceum	  waren	  bij	  het	  onderzoek	  betrokken.	  
Door	  roosterproblemen	  konden	  niet	  alle	  vier	  docenten	  alle	  voor	  het	  onderzoek	  benodigde	  taken	  
uitvoeren	  (feedback	  voorbereiden,	  feedbackles	  geven,	  les	  collega	  observeren,	  bijeenkomst	  
bijwonen).	  Daarom	  is	  de	  inzet	  geregeld	  van	  een	  vijfde	  docent	  Nederlands	  en	  een	  afdelingsleider.	  
Een	  van	  de	  vijf	  deelnemers	  werd	  na	  twee	  maanden	  vervangen.	  
	  
Got	  it	  Taal	  
Om	  de	  terminologie	  en	  resultaten	  in	  het	  vervolg	  van	  dit	  verslag	  goed	  te	  kunnen	  interpreteren,	  
volgt	  hier	  een	  beschrijving	  van	  de	  op	  Fons	  Vitae	  gebruikte	  tool	  Got	  it	  Taal.	  
	  
Met	  het	  online	  programma	  Got	  it	  Taal	  kunnen	  leerlingen	  oefenen	  met	  verschillende	  onderdelen	  
van	  de	  Nederlandse	  taal.	  Dit	  onderzoek	  beperkt	  zich	  tot	  spelling,	  grammatica	  en	  begrijpend	  
lezen.	  Got	  it	  Taal	  heeft	  deze	  onderdelen	  opgedeeld	  in	  kleinere	  stukjes.	  Daarbij	  houdt	  het	  
programma	  de	  volgende	  hiërarchie	  aan	  (van	  breed	  naar	  smal):	  
-‐Domeinen	  (lezen,	  spelling	  en	  grammatica)	  
-‐Bouwstenen	  (voor	  het	  domein	  grammatica	  is	  ‘grammaticale	  begrippen’	  bijvoorbeeld	  een	  van	  de	  
bouwstenen)	  
-‐Trefwoorden	  (voor	  de	  bouwsteen	  ‘grammaticale	  begrippen’	  is	  ‘onderwerp’	  bijvoorbeeld	  een	  
van	  de	  trefwoorden)	  
-‐Opgaven	  (voor	  het	  trefwoord	  ‘onderwerp’	  zijn	  er	  diverse	  opgaven)	  
	  
Voor	  iedere	  leerling	  geldt	  een	  vaste,	  door	  Got	  it	  Taal	  bepaalde	  procedure.	  Die	  ziet	  er	  als	  volgt	  uit:	  	  
	  
1)	  Nadat	  leerlingen	  door	  de	  school	  zijn	  ingesteld	  op	  het	  niveau	  dat	  zij	  aan	  het	  einde	  van	  het	  
schooljaar	  dienen	  te	  behalen,	  maken	  zij	  een	  eerste	  toets,	  de	  zogenaamde	  instaptoets.	  Deze	  toets	  
bepaalt	  in	  welke	  mate	  leerlingen	  de	  verschillende	  onderdelen	  van	  de	  lesstof	  beheersen.	  	  
	  
2)	  Na	  het	  afronden	  van	  een	  instaptoets	  starten	  leerlingen	  met	  oefenen	  door	  opdrachten	  te	  
maken	  bij	  de	  verschillende	  onderdelen	  (bouwstenen)	  van	  de	  instaptoets.	  	  
	  
3)	  Als	  met	  oefenen	  een	  voldoende	  niveau	  voor	  een	  bouwsteen	  is	  bereikt	  maakt	  de	  leerling	  een	  
afrondende	  toets	  over	  die	  bouwsteen.	  Er	  is	  een	  uitzondering:	  leerlingen	  die	  de	  instaptoets	  heel	  
goed	  hebben	  gemaakt,	  krijgen	  door	  het	  programma	  geen	  oefeningen	  aangeboden,	  maar	  maken	  
direct	  de	  afrondende	  toets.	  	  
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Het	  programma	  is	  adaptief,	  wat	  inhoudt	  dat	  het	  soort	  opgaven	  dat	  leerlingen	  krijgen	  
aangeboden,	  afhangt	  van	  hoe	  zij	  eerdere	  opgaven	  hebben	  beantwoord.	  
Het	  adaptieve	  karakter	  is	  voor	  dit	  onderzoek	  in	  zoverre	  relevant,	  dat	  het	  van	  invloed	  is	  op	  de	  
gegevens	  die	  docenten	  kunnen	  inzien.	  Leerling	  A	  heeft	  bijvoorbeeld	  wel	  oefeningen	  gemaakt	  bij	  
het	  trefwoord	  ‘persoonsvorm’,	  maar	  nog	  niet	  bij	  het	  trefwoord	  ‘voltooid	  deelwoord’,	  omdat	  zijn	  
prestaties	  daar	  nog	  geen	  aanleiding	  toe	  gaven.	  Bij	  leerling	  B	  kan	  dit	  andersom	  zijn.	  	  
	  
Als	  leerlingen	  bij	  meerkeuzevragen	  een	  fout	  antwoord	  invullen	  en	  vervolgens	  op	  ‘opslaan	  en	  
nieuwe	  oefening	  kiezen’	  klikken,	  horen	  zij	  een	  piep	  (error-‐geluid).	  Alle	  velden	  worden	  dan	  weer	  
blanco,	  ook	  het	  veld	  waar	  een	  juist	  antwoord	  is	  ingevuld.	  Onder	  de	  oefening	  verschijnt	  een	  korte	  
uitleg	  of	  aanwijzing.	  Maken	  ze	  bij	  de	  tweede	  poging	  opnieuw	  een	  fout,	  dan	  verschijnen	  de	  goede	  
antwoorden	  op	  het	  scherm.	  
Bij	  open	  vragen	  blijven	  de	  goed	  ingevulde	  antwoorden	  staan.	  Als	  een	  of	  meer	  items	  fout	  zijn	  
ingevuld,	  verbetert	  de	  leerling	  dus	  alleen	  zijn	  foute	  antwoorden.	  De	  mate	  waarin	  leerlingen	  een	  
opgave	  correct	  hebben	  beantwoord,	  is	  uitgedrukt	  in	  een	  percentage.	  Bij	  een	  opgave	  die	  bestaat	  
uit	  één	  invulveld	  kan	  de	  score	  0	  (onjuist)	  of	  100	  procent	  (juist)	  zijn.	  Bij	  een	  opgave	  die	  bestaat	  
uit	  vier	  invulvelden	  is	  de	  score	  0	  (0/4	  goed),	  25,	  50,	  75	  of	  100	  procent	  (4/4	  goed).	  
	  
Got	  it	  Taal	  biedt	  op	  vier	  manieren	  geautomatiseerde	  hulp	  aan,	  waarvan	  de	  eerste	  manier	  al	  
genoemd	  is:	  
1.	  Hulp	  onderaan	  de	  oefening.	  Zodra	  leerlingen	  hun	  antwoord	  hebben	  ingevoerd	  en	  op	  opslaan	  
klikken,	  verschijnt	  de	  uitleg	  of	  aanwijzing	  in	  de	  vorm	  van	  1	  of	  2	  zinnen	  direct	  onder	  de	  opgave.	  
2.	  Uitleg	  via	  de	  knop	  ‘Hulp	  bij	  je	  oefening’.	  	  
3.	  Uitleg	  via	  Theorie-‐menu	  
4.	  Uitleg	  in	  vorm	  van	  een	  filmpje	  
	  
Het	  verschil	  tussen	  optie	  1	  en	  opties	  2	  t/m	  4	  is	  dat	  er	  bij	  de	  laatste	  drie	  opties	  een	  handeling	  
nodig	  is	  voordat	  de	  hulp	  zichtbaar	  wordt	  in	  de	  vorm	  van	  tekst	  of	  een	  video.	  	  
	  
Procedure	  
Tweewekelijks	  kwamen	  docenten	  bijeen	  om	  feedbackdoelen	  te	  bepalen.	  Deze	  tweewekelijkse	  
bijeenkomsten	  werden	  niet	  alleen	  gebruikt	  voor	  het	  bepalen	  van	  de	  feedbackdoelen,	  maar	  ook	  
voor	  een	  terugblik	  op	  de	  lessen	  van	  de	  voorafgaande	  twee	  weken.	  De	  terugblik	  kon	  leiden	  tot	  
bijstelling	  van	  de	  feedbackdoelen.	  	  
Vervolgens	  bereidden	  zij	  eens	  per	  twee	  weken	  een	  les	  voor	  om	  daarin	  persoonlijke	  feedback	  te	  
geven.	  De	  voorbereiding	  werd	  genoteerd	  in	  een	  lesplanformulier.	  De	  feedback	  die	  ze	  
daadwerkelijk	  gaven	  werd	  door	  een	  observerende	  collega	  op	  film	  vastgelegd.	  Vervolgens	  nam	  de	  
docent-‐onderzoeker	  interviews	  af	  bij	  leerlingen	  die	  tijdens	  de	  gefilmde	  lessen	  feedback	  hadden	  
ontvangen.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  onderzoeksperiode	  werden	  een	  enquête	  afgenomen	  onder	  
leerlingen	  waarin	  ze	  de	  geautomatiseerde	  hulp	  	  van	  Got	  it	  Taal	  beoordeelden	  en	  vergeleken	  met	  
de	  persoonlijke	  terugkoppeling	  van	  hun	  docent.	  Ook	  met	  de	  docenten	  werd	  geëvalueerd:	  in	  
individuele	  interviews	  met	  de	  docent-‐onderzoeker	  blikten	  zij	  terug	  op	  het	  geven	  van	  feedback	  
op	  basis	  van	  digitale	  prestatiegegevens..	  	  
	  	   	  
Dataverzameling	  
Voor	  de	  beantwoording	  van	  de	  onderzoeksvragen	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  volgende	  
gegevensbronnen:	  
	  
Lesplanformulieren	  
Om	  de	  vraag	  te	  beantwoorden	  welke	  prestatiegegevens	  van	  Got	  it	  Taal	  docenten	  Nederlands	  
raadplegen	  om	  gepersonaliseerde	  feedback	  over	  het	  taalniveau	  van	  leerlingen	  te	  geven,	  is	  
gebruik	  gemaakt	  van	  lesplanformulieren	  met	  een	  vast	  format	  (zie	  bijlage	  I).	  	  
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De	  les	  waarvoor	  feedback	  werd	  voorbereid	  noemen	  we	  voortaan	  de	  ‘feedbackles’.	  De	  feedback	  
was	  gebaseerd	  op	  informatie	  over	  prestaties	  van	  de	  leerlingen	  die	  hadden	  geoefend	  met	  Got	  it	  
Taal.	  De	  prestatiegegevens	  ontvingen	  de	  docenten	  vanaf	  midden	  september	  2014	  elke	  twee	  
weken	  in	  de	  vorm	  van	  een	  Excelsheet	  van	  de	  docent-‐onderzoeker.	  Docenten	  konden	  ook	  in	  Got	  
it	  Taal	  gegevens	  inzien,	  maar	  hadden	  hier	  niet	  voldoende	  aan,	  vandaar	  dat	  gebruikt	  werd	  
gemaakt	  van	  een	  aangepaste	  Excel-‐rapportage	  (exclusief	  voor	  Fons	  Vitae	  Lyceum).	  Hierover	  
meer	  in	  de	  paragraaf	  resultaten.	  
	  
Video-‐opnamen	  van	  de	  les	  
Voor	  de	  derde	  deelvraag,	  welke	  feedback	  docenten	  Nederlands	  met	  behulp	  van	  de	  
prestatiegegevens	  van	  Got	  it	  Taal	  geven	  over	  het	  taalniveau	  van	  de	  leerling,	  is	  gebruik	  gemaakt	  
van	  video-‐opnames	  van	  de	  lessen.	  Deze	  laten	  zien	  of	  de	  feedback	  is	  gegeven	  zoals	  beschreven	  in	  
het	  lesplanformulier.	  In	  55	  lessen	  is	  persoonlijke	  feedback	  gegeven,	  waarbij	  soms	  aan	  meerdere	  
personen.	  	  Hierdoor	  is	  het	  totale	  aantal	  interventies	  van	  60	  groter	  dan	  het	  aantal	  feedbacklessen.	  
De	  filmers	  waren	  tegelijk	  de	  observanten,	  de	  docenten	  Nederlands	  die	  de	  feedbackles	  van	  hun	  
collega	  bijwoonden.	  Zij	  ontvingen	  voorafgaand	  aan	  de	  les	  het	  ingevulde	  lesplan,	  waardoor	  zij	  
wisten	  wie	  er	  feedback	  zou	  krijgen	  en	  op	  wie	  zij	  tijdens	  het	  filmen	  moesten	  focussen.	  Vanwege	  
logistieke	  problemen	  sprongen	  soms	  andere	  teamleden	  bij	  om	  te	  filmen,	  of	  kreeg	  een	  leerling	  uit	  
de	  klas	  deze	  taak.	  
Om	  de	  uiteenlopende	  manieren	  waarop	  feedback	  is	  gegeven	  te	  categoriseren	  is	  gebruik	  gemaakt	  
van	  een	  indeling	  van	  Schipper	  (in	  druk).	  Hij	  ontwikkelde	  een	  schema	  om	  het	  differentiërend	  
handelen	  van	  docenten	  te	  coderen.	  Voor	  dit	  onderzoek	  zijn	  elementen	  uit	  het	  schema	  gebruikt.	  
Bij	  de	  indeling	  van	  elke	  feedbackles	  wordt	  gelet	  op	  wat	  de	  docent	  doet	  of	  wat	  hij	  de	  door	  hem	  
geselecteerde	  leerlingen	  laat	  doen	  en	  of	  de	  geselecteerde	  leerlingen	  iets	  doen	  dat	  afwijkt	  van	  de	  
rest	  van	  de	  klas.	  Met	  het	  oog	  op	  bruikbaarheid	  is	  gekozen	  voor	  omschrijvingen	  die	  herkenbaar	  
zijn	  voor	  docenten.	  
	  
Interviews	  met	  leerlingen	  
De	  vraag	  hoe	  de	  gepersonaliseerde	  feedback	  van	  docenten	  Nederlands	  wordt	  ervaren	  door	  
leerlingen	  met	  verschillende	  taalniveaus	  is	  beantwoord	  met	  behulp	  van	  semi-‐gestructureerde	  
interviews	  met	  leerlingen	  en	  een	  enquête	  onder	  leerlingen.	  	  
	  
In	  de	  periode	  september	  2014	  t/m	  mei	  2015	  zijn	  individuele	  interviews	  afgenomen	  bij	  47	  
brugklasleerlingen	  van	  Fons	  Vitae.	  	  Het	  betrof	  een	  selectie	  van	  leerlingen	  die	  in	  de	  les	  
Nederlands	  feedback	  hadden	  ontvangen	  van	  hun	  docent,	  op	  basis	  van	  hun	  score	  in	  Got	  it	  Taal.	  
Aan	  docenten	  was	  gevraagd	  om	  per	  les	  minimaal	  twee	  leerlingen	  feedback	  te	  geven	  op	  basis	  van	  
hun	  score,	  om	  te	  voorkomen	  dat	  bij	  afwezigheid	  van	  de	  geselecteerde	  brugklasser	  geen	  enkele	  
leerling	  feedback	  zou	  krijgen.	  Per	  feedbackles	  kon	  hierdoor	  altijd	  gekozen	  worden	  uit	  minimaal	  
twee	  of	  meer	  leerlingen	  om	  te	  interviewen.	  Doorslaggevend	  voor	  de	  selectie	  was	  of	  de	  leerling	  
goed	  zichtbaar	  en	  verstaanbaar	  was	  op	  de	  lesopname.	  Daarnaast	  speelde	  afwisseling	  een	  rol	  
(niet	  telkens	  dezelfde	  leerling	  interviewen,	  spreiding	  qua	  geslacht,	  spreiding	  qua	  score)	  
Tien	  van	  de	  47	  leerlingen	  zijn	  twee	  of	  drie	  keer	  geïnterviewd,	  omdat	  zij	  in	  meerdere	  lessen	  
feedback	  hadden	  ontvangen.	  In	  totaal	  zijn	  er	  60	  interviews	  afgenomen	  en	  gefilmd.	  De	  
vraaggesprekken	  duurden	  ongeveer	  een	  kwartier	  en	  vonden	  meestal	  plaats	  tijdens	  pauzes,	  
tijdens	  de	  les	  of	  na	  de	  laatste	  les.	  De	  interviews	  werden	  meestal	  gehouden	  in	  een	  lokaal	  op	  
school.	  	  
	  
Om	  zich	  het	  bewuste	  deel	  van	  de	  les	  weer	  goed	  te	  kunnen	  herinneren	  kregen	  de	  leerlingen	  bij	  
aanvang	  een	  fragment	  van	  de	  betreffende	  les	  te	  zien	  (stimulated	  recall).	  Hierna	  werden	  vragen	  
gesteld	  om	  de	  opbrengst	  in	  termen	  van	  prestatie	  en	  motivatie	  te	  achterhalen.	  Zie	  hiervoor	  de	  
volgende	  pagina.	  
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De	  interviewvragen:	  
	  
1.	  Over	  welk	  onderdeel	  ging	  dit	  deel	  van	  de	  les?	  
2.	  Wat	  deed	  de	  docent?	  
3a.	  Heeft	  de	  feedback	  je	  geholpen?	  Hoe	  moet	  je	  het	  voortaan	  doen?	  	  
3b.	  Opdracht:	  de	  leerling	  voert	  een	  testje	  uit	  
4.	  Wat	  vond	  je	  ervan	  wat	  de	  docent	  deed?	  hoe	  voelde	  het?	  
5.	  Welke	  tips	  heb	  je	  om	  de	  feedback	  die	  je	  nu	  hebt	  gehad	  (nog)	  beter	  te	  maken?	  welke	  feedback	  
heb	  je	  het	  liefst?	  
	  
Het	  is	  aannemelijk	  dat	  leerlingen	  die	  de	  feedback	  als	  nuttig	  ervaren	  (vraag	  3a)	  deze	  
terugkoppeling	  ook	  prettig	  zullen	  vinden	  	  (vraag	  4).	  Toch	  is	  er	  bewust	  voor	  gekozen	  om	  hier	  
aparte	  vragen	  over	  te	  stellen.	  Feedback	  die	  helpt	  om	  een	  volgende	  keer	  beter	  te	  presteren	  hoeft	  
immers	  niet	  fijn	  gevonden	  te	  worden,	  en	  vice	  versa.	  
	  
Leerlingen	  zouden	  de	  vragen	  positief	  kunnen	  beantwoorden	  omdat	  ze	  hun	  docent	  niet	  af	  willen	  
vallen.	  Om	  meer	  zekerheid	  te	  krijgen	  over	  het	  nut	  van	  de	  feedback,	  werd	  waar	  mogelijk	  middels	  
een	  testje	  nagegaan	  in	  welke	  mate	  de	  leerling	  het	  onderdeel	  van	  de	  lesstof	  beheerste	  waar	  de	  
docent	  feedback	  op	  gegeven	  had.	  Helaas	  was	  het	  gedurende	  een	  groot	  deel	  van	  de	  
onderzoeksperiode	  niet	  mogelijk	  om	  reeds	  gemaakte	  oefeningen	  in	  Got	  it	  Taal	  in	  te	  zien.	  Daarom	  
bestond	  het	  testje	  bij	  een	  deel	  van	  de	  interviews	  noodgedwongen	  uit	  een	  oefening	  die	  de	  docent-‐
onderzoeker	  zelf	  van	  internet	  had	  gehaald.	  Deze	  bleken	  achteraf	  echter	  teveel	  te	  verschillen	  van	  
de	  opgaven	  in	  Got	  it	  Taal,	  waardoor	  ze	  niet	  zijn	  gebruikt	  voor	  analyses.	  	  
Tegen	  het	  einde	  van	  de	  onderzoeksperiode	  hadden	  de	  ontwikkelaars	  van	  Got	  it	  Taal	  het	  
mogelijk	  gemaakt	  om	  gemaakte	  oefeningen	  in	  te	  zien.	  Hierdoor	  kon	  er	  in	  16	  interviews	  wel	  een	  
reeds	  gemaakte	  opgave	  uit	  Got	  it	  Taal	  aan	  de	  leerling	  worden	  voorgelegd.	  Deze	  tests	  zijn	  wel	  
gebruikt	  voor	  analyses.	  
	  
Soms	  zijn	  tijdens	  een	  interview	  niet	  alle	  vragen	  gesteld.	  Leerlingen	  die	  voorafgaand	  aan	  de	  
feedbackles	  100%	  hadden	  gescoord	  op	  een	  oefening	  in	  Got	  it	  taal,	  maakten	  bijvoorbeeld	  geen	  
testje	  tijdens	  het	  interview.	  	  
	  
Vragenlijst	  bij	  leerlingen	  
In	  de	  laatste	  lesweek	  van	  het	  schooljaar	  is	  er	  ook	  een	  enquête	  afgenomen	  onder	  158	  
brugklasleerlingen.	  Leerlingen	  is	  gevraagd	  in	  welke	  mate	  elk	  van	  de	  geautomatiseerde	  
feedbackvormen	  van	  Got	  it	  Taal	  hielp	  om	  een	  gemaakte	  fout	  te	  verbeteren.	  Tot	  slot	  is	  gevraagd	  
van	  alle	  mogelijke	  feedbackvormen,	  dus	  zowel	  de	  geautomatiseerde	  feedbackvormen	  als	  de	  
feedback	  van	  een	  persoon,	  de	  vorm	  te	  kiezen	  die	  ze	  het	  beste	  helpt.	  Bij	  de	  keuze	  ging	  het	  
uitsluitend	  om	  het	  nut	  van	  de	  feedback;	  naar	  waardering	  van	  de	  feedbackvorm	  werd	  niet	  
gevraagd.	  
	  
De	  enquêtevragen	  zijn	  beantwoord	  tijdens	  de	  mentorles	  en	  tijdens	  het	  Gotaal-‐uur.	  Met	  de	  
enquête	  kon	  worden	  vastgesteld	  of	  bevindingen	  in	  de	  literatuur,	  dat	  persoonlijke	  feedback	  
meerwaarde	  heeft	  boven	  geautomatiseerde	  hulp,	  ook	  gelden	  voor	  het	  oefenen	  met	  Got	  it	  Taal.	  	  
	  
Bijeenkomsten	  met	  docenten	  
Gedurende	  de	  periode	  september	  2014	  -‐	  april	  2015	  waren	  er	  twaalf	  bijeenkomsten	  met	  de	  vijf	  
docenten	  en	  met	  de	  docent-‐onderzoeker.	  Een	  lid	  van	  het	  managementteam	  dat	  verantwoordelijk	  
is	  voor	  de	  implementatie	  van	  Got	  it	  Taal	  zat	  de	  bijeenkomsten	  meestal	  voor.	  Ze	  duurden	  een	  uur,	  
vonden	  plaats	  op	  Fons	  Vitae	  en	  werden	  opgenomen	  zodat	  er	  transcripties	  konden	  worden	  
gemaakt.	  Ervaringen	  met	  het	  geven	  van	  feedback	  werden	  uitgewisseld	  en	  er	  werd	  gereflecteerd	  
op	  de	  geobserveerde	  en	  gefilmde	  lessen	  van	  collega’s.	  Ook	  werd	  er	  af	  en	  toe	  samen	  feedback	  
voorbereid.	  Een	  enkele	  bijeenkomst	  ging	  niet	  door.	  De	  docenten	  kregen	  ter	  vervanging	  van	  die	  
geannuleerde	  bijeenkomsten	  de	  opdracht	  om	  lesopnames	  van	  collega’s	  te	  bekijken	  en	  hun	  
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bevindingen	  naar	  de	  docent-‐onderzoeker	  te	  mailen.	  Deze	  bevindingen	  en	  transcripties	  van	  de	  
bijeenkomsten	  zijn	  geanalyseerd.	  
	   	  
Interviews	  met	  docenten	  
In	  de	  periode	  april	  2015	  -‐	  augustus	  2015	  heeft	  de	  docent-‐onderzoeker	  individuele	  interviews	  
afgenomen	  bij	  de	  vijf	  docenten	  en	  bij	  een	  begeleider	  van	  het	  uur	  waarin	  de	  brugklassers	  met	  Got	  
it	  Taal	  oefenden.	  De	  interviews	  waren	  semi-‐gestructureerd	  naar	  aanleiding	  van	  topics,	  die	  
aansloten	  bij	  deelvraag	  1,	  2	  en	  4.	  
	  
Voor	  de	  beantwoording	  van	  de	  eerste	  deelvraag	  (welke	  prestatiegegevens	  van	  Got	  it	  Taal	  
raadplegen	  docenten	  Nederlands	  om	  gepersonaliseerde	  feedback	  over	  het	  taalniveau	  van	  
leerlingen	  te	  geven?)	  zijn	  de	  lesplanformulieren	  en	  de	  bijeenkomsten	  en	  interviews	  met	  
docenten	  gebruikt.	  
	  
Voor	  de	  tweede	  deelvraag	  (wat	  willen	  docenten	  Nederlands	  met	  de	  gepersonaliseerde	  feedback	  
over	  het	  taalniveau	  van	  leerlingen	  bereiken?)	  zijn	  dezelfde	  gegevensbronnen	  gebruikt,	  
aangevuld	  met	  video-‐opnames	  van	  de	  lessen.	  In	  de	  lessen	  zeiden	  docenten	  soms	  expliciet	  wat	  ze	  
met	  de	  feedback	  wilden	  bereiken.	  
	  
Voor	  de	  derde	  deelvraag	  (welke	  feedback	  geven	  docenten	  Nederlands	  met	  behulp	  van	  de	  
prestatiegegevens	  van	  Got	  it	  Taal	  over	  het	  taalniveau	  van	  de	  leerling?)	  zijn	  video-‐opnames	  van	  
lessen	  gebruikt	  en	  lesplanformulieren.	  De	  formulieren	  hielpen	  vaak	  bij	  interpretatie	  van	  de	  
beelden.	  
	  
Voor	  de	  vierde	  deelvraag	  (hoe	  wordt	  de	  gepersonaliseerde	  feedback	  van	  docenten	  Nederlands	  
ervaren	  door	  leerlingen	  met	  verschillende	  taalniveaus?)	  zijn	  de	  interviews	  en	  enquête	  bij	  
leerlingen	  gebruikt,	  maar	  ook	  de	  bijeenkomsten	  en	  interviews	  met	  docenten.	  Docenten	  
vertelden	  bijvoorbeeld	  over	  reacties	  van	  leerlingen	  op	  de	  feedback.	  
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Resultaten	  	  
	  
Inzet	  en	  ontwikkelingen	  van	  het	  leermiddel	  Got	  it	  Taal	  
Het	  leermiddel	  Got	  it	  Taal	  heeft	  binnen	  dit	  onderzoek	  een	  centrale	  plek.	  Het	  is	  immers	  de	  tool	  
die	  de	  gegevens	  leverde	  op	  basis	  waarvan	  docenten	  persoonlijke	  feedback	  gaven.	  Bij	  aanvang	  
van	  het	  onderzoek	  bleek	  echter	  dat	  de	  rapportage	  van	  het	  programma	  docenten	  onvoldoende	  
bruikbare	  informatie	  bood.	  Op	  verzoek	  van	  de	  docenten	  is	  de	  rapportage	  gedurende	  de	  
onderzoeksperiode	  ingrijpend	  aangepast	  door	  de	  makers	  van	  Got	  it	  Taal.	  Alvorens	  de	  
onderzoeksvragen	  te	  beantwoorden	  wordt	  daarom	  eerst	  beschreven	  hoe	  het	  programma	  is	  
ingezet	  op	  Fons	  Vitae	  Lyceum,	  met	  welke	  moeilijkheden	  docenten	  bij	  het	  gebruik	  van	  de	  
rapportage	  geconfronteerd	  werden	  en	  welke	  aanpassingen	  zijn	  gedaan.	  Gerealiseerde	  
aanpassingen	  waren	  het	  resultaat	  van	  intensief	  overleg	  tussen	  de	  docent-‐onderzoeker	  (namens	  
het	  team	  docenten)	  en	  de	  ontwikkelaars	  van	  Got	  it	  Taal.	  
	  
Inzet	  van	  Got	  it	  Taal	  
Gedurende	  het	  hele	  schooljaar	  2014-‐2015	  oefenden	  de	  brugklassers	  wekelijks	  met	  Got	  it	  Taal,	  
van	  uitgeverij	  ThiemeMeulenhoff.	  Ze	  oefenden	  in	  een	  computerlokaal	  of	  in	  de	  mediatheek	  
tijdens	  het	  hiervoor	  gereserveerde	  GoTaal-‐uur,	  onder	  begeleiding	  van	  de	  mediathecaris.	  Buiten	  
het	  GoTaal-‐uur	  konden	  de	  leerlingen	  ook	  oefenen	  met	  het	  online	  programma,	  maar	  dit	  gebeurde	  
zelden.	  De	  schoolleiding	  heeft	  er	  om	  financiële	  redenen	  voor	  gekozen	  om	  het	  oefenen	  met	  het	  
digitale	  leermiddel	  geen	  onderdeel	  te	  laten	  zijn	  van	  de	  reguliere	  vaklessen	  Nederlands;	  een	  
begeleidingsuur	  is	  goedkoper	  dan	  een	  extra	  lesuur.	  	  
	  
Bij	  Methode	  is	  aangegeven	  dat	  iedere	  gebruiker	  van	  Got	  it	  Taal	  pas	  kan	  oefenen	  nadat	  een	  
instaptoets	  is	  gemaakt.	  Leerlingen	  kunnen	  wel	  zelf	  kiezen	  over	  welk	  onderdelen	  ze	  als	  eerste	  
een	  instaptoets	  maken.	  Op	  Fons	  Vitae	  is	  de	  volgorde	  van	  onderdelen	  voorgeschreven,	  omdat	  de	  
meeste	  docenten	  er	  om	  praktische	  en	  didactische	  redenen	  de	  voorkeur	  aan	  gaven	  om	  terug	  te	  
komen	  op	  onderdelen	  waar	  ze	  op	  dat	  moment	  in	  de	  vakles	  mee	  bezig	  waren.	  	  Echter,	  doordat	  het	  
tempo	  en	  niveau	  van	  leerlingen	  verschilde,	  liepen	  de	  onderwerpen	  waar	  ze	  in	  Got	  it	  Taal	  mee	  
geoefend	  hadden	  al	  snel	  uiteen.	  	  
	  
Gegevens	  niet	  specifiek	  genoeg	  of	  niet	  relevant	  
Het	  meest	  gedetailleerde	  niveau	  van	  lesstof	  waarbij	  scores	  beschikbaar	  waren,	  was	  op	  het	  
niveau	  van	  bouwstenen	  (zie	  figuur	  1).	  Dit	  was	  te	  weinig	  specifiek	  voor	  docenten;	  ze	  wilden	  
vooral	  zien	  hoe	  de	  leerlingen	  presteerden	  op	  de	  onderliggende	  onderdelen.	  Een	  voorbeeld:	  de	  
bouwsteen	  spellingregels	  bestaat	  uit	  15	  trefwoorden.	  Een	  lage	  gemiddelde	  score	  op	  de	  
bouwsteen	  Spellingregels	  kan	  bijvoorbeeld	  betekenen	  	  dat	  op	  één	  van	  de	  vijftien	  trefwoorden	  
van	  die	  bouwsteen	  extreem	  slecht	  gescoord	  is,	  maar	  het	  kan	  ook	  een	  magere	  score	  op	  alle	  of	  
enkele	  van	  de	  15	  trefwoorden	  inhouden.	  Juist	  deze	  informatie	  is	  relevant	  voor	  docenten,	  
vandaar	  dat	  deze	  info	  aan	  de	  rapportage	  werd	  toegevoegd.	  Aan	  de	  door	  Got	  it	  Taal	  geboden	  
informatie	  over	  het	  aantal	  pogingen	  en	  het	  aantal	  seconden	  om	  tot	  een	  correct	  antwoord	  te	  
komen	  was	  daarentegen	  geen	  behoefte.	  
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Figuur	  1:Oorspronkelijke	  rapportage	  van	  Got	  it	  Taal.	  Scores	  per	  leerling	  per	  bouwsteen.	  

	  
	  
Oefenscores	  i.p.v	  toetsscores	  
Het	  grootste	  deel	  van	  de	  tijd	  dat	  leerlingen	  met	  Got	  it	  Taal	  bezig	  zijn,	  zijn	  ze	  aan	  het	  oefenen.	  Het	  
maken	  van	  een	  digitale	  toets	  vormt	  slechts	  een	  fractie	  van	  de	  totale	  gebruikerstijd.	  Op	  verzoek	  
zijn	  daarom	  de	  oefen-‐scores	  in	  plaats	  van	  toets-‐scores	  opgenomen	  in	  de	  aangepaste	  rapportage.	  
	  
Geen	  appels	  met	  peren	  vergelijken	  
Gegevens	  krijgen	  vaak	  pas	  betekenis	  zodra	  ze	  worden	  vergeleken.	  Maar	  als	  de	  docent	  wil	  weten	  
hoe	  leerling	  A	  presteert	  op	  het	  onderdeel	  persoonsvorm	  vergeleken	  met	  de	  rest	  van	  de	  klas,	  dan	  
is	  van	  belang	  dat	  scores	  binnen	  een	  niveau	  worden	  vergeleken;	  het	  cijfer	  6	  op	  vwo-‐niveau	  is	  
immers	  niet	  vergelijkbaar	  met	  een	  8	  op	  vmbo-‐niveau.	  Door	  het	  adaptieve	  karakter	  van	  het	  
programma	  liepen	  de	  niveaus	  al	  snel	  uiteen.	  Om	  die	  reden	  moesten	  docenten	  een	  aanzienlijke	  
hoeveelheid	  handelingen	  verrichten	  om	  aan	  gegevens	  te	  komen	  waarbij	  vergelijking	  
betekenisvol	  was.	  Dat	  bleek	  een	  struikelblok.	  Docenten	  vonden	  het	  belangrijk	  dat	  het	  opzoeken	  
en	  analyseren	  van	  prestatiegegevens	  snel	  ging	  en	  eenvoudig	  was:	  	  “We	  moeten	  bij	  het	  lezen	  van	  
de	  rapportages	  geholpen	  worden	  en	  bij	  het	  vinden	  van	  informatie	  die	  achter	  de	  getallen	  zit”.	  Een	  
ander	  zegt:	  “Je	  moet	  het	  in	  een	  oogopslag	  kunnen	  zien”	  en	  “Het	  moet	  voor	  ons	  inzichtelijk	  zijn	  
hoe	  iemand	  aan	  zijn	  score	  komt”	  
	  
Uiteindelijk	  is	  besloten	  tot	  een	  tussenoplossing	  waarbij	  relatief	  weinig	  handelingen	  nodig	  waren	  
voor	  een	  analyse	  die	  gegevens	  opleverde	  die	  redelijk	  vergelijkbaar	  waren.	  
	  
Overzicht	  van	  de	  hele	  klas	  
Per	  leerling	  waren	  aanvankelijk	  meerdere	  handelingen	  nodig	  om	  scores	  te	  kunnen	  zien.	  Om	  snel	  
te	  kunnen	  analyseren	  wilden	  docenten	  de	  prestaties	  van	  alle	  leerlingen	  in	  hun	  klas	  in	  een	  
overzicht	  hebben.	  Dat	  werd	  door	  ThiemeMeulenhoff	  gerealiseerd,	  zie	  tabel	  1.	  
	  
Tabel	  1:	  aangepaste	  Excel-‐rapportage	  van	  Got	  it	  Taal.	  Scores	  van	  hele	  klas	  per	  trefwoord.	  
Klas	  1A	   Trefwoord:	  	  persoonsvorm	   Klasgemiddelde	   Afwijking	  
Ivo	  F.	   69%	   80%	   -‐11	  
Yasmine	  B.	   99%	   80%	   +19	  
	  	  
Inhoud	  van	  de	  opgave	  en	  antwoorden	  van	  leerlingen	  niet	  zichtbaar	  
Noch	  de	  inhoud	  van	  de	  opgave	  was	  zichtbaar,	  noch	  wat	  de	  leerlingen	  bij	  het	  oefenen	  hadden	  
ingevuld.	  Dat	  was	  om	  drie	  redenen	  nadelig:	  in	  de	  eerste	  plaats	  konden	  docenten	  niet	  controleren	  
of	  de	  score	  een	  juiste	  weergave	  was	  van	  de	  mate	  waarin	  de	  leerlingen	  de	  stof	  beheersten.	  Soms	  
twijfelden	  ze	  hieraan	  doordat	  lage	  scoorders	  zeiden	  juist	  goed	  te	  zijn	  in	  het	  betreffende	  
onderdeel.	  	  In	  het	  verlengde	  hiervan	  gaven	  leerlingen	  regelmatig	  aan	  dat	  ze	  niet	  serieus	  
geoefend	  hadden,	  waardoor	  de	  scores	  geen	  goede	  indicatie	  waren	  van	  de	  mate	  waarin	  ze	  de	  
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lesstof	  beheersten.	  Dit	  was	  een	  bron	  van	  frustratie	  voor	  docenten:	  “Dat	  is	  jammer.	  Je	  probeert	  
heel	  serieus	  naar	  de	  scores	  te	  kijken,	  terwijl	  ze	  niet	  serieus	  tot	  stand	  zijn	  gekomen.”	  	  
Het	  tweede	  nadeel	  was	  dat	  docenten	  niet	  konden	  achterhalen	  welke	  denkfout	  de	  leerling	  had	  
gemaakt:	  “Als	  leerlingen	  een	  woord	  dat	  twee	  klinkers	  heeft	  met	  slechts	  een	  klinker	  schrijven,	  is	  
dat	  een	  heel	  andere	  fout	  dan	  wanneer	  ze	  de	  uitgang	  verkeerd	  doen”,	  aldus	  een	  docent.	  Hierdoor	  
wisten	  ze	  niet	  altijd	  waar	  ze	  zich	  bij	  het	  geven	  van	  feedback	  op	  moesten	  richten.	  	  
Een	  derde	  nadeel	  van	  het	  niet	  kunnen	  inzien	  van	  de	  opgaven	  en	  antwoorden	  was	  dat	  de	  
gemaakte	  oefening	  niet	  aan	  de	  leerling	  kon	  worden	  voorgelegd.	  Docenten	  die	  leerlingen	  in	  de	  les	  
iets	  wilden	  laten	  maken,	  regelden	  daarom	  zelf	  een	  oefening	  over	  het	  betreffende	  onderdeel.	  
“Dan	  kan	  het	  zijn	  dat	  de	  leerling	  de	  koppeling	  niet	  legt	  met	  wat	  hij	  in	  Got	  it	  Taal	  heeft	  gedaan.	  Als	  
je	  de	  leerling	  kan	  laten	  zien	  welke	  fout	  hij	  heeft	  gemaakt,	  dan	  is	  dat	  betekenisvoller.”	  	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  deze	  ervaringen	  van	  de	  docenten	  heeft	  de	  docent-‐onderzoeker	  
ThiemeMeulenhoff	  verzocht	  gemaakte	  opgaven	  en	  gegeven	  antwoorden	  wel	  zichtbaar	  te	  maken.	  
Deze	  aanpassing	  bleek	  ingrijpend	  voor	  de	  programmeurs	  en	  is	  pas	  als	  laatste	  gerealiseerd	  (zie	  
figuur	  2).	  Hierdoor	  konden	  docenten	  er	  pas	  tegen	  het	  einde	  van	  onderzoeksperiode	  gebruik	  van	  
maken.	  
	  
Figuur	  2:	  Aangepaste	  rapportage	  van	  Got	  it	  Taal.	  Gemaakte	  opgaven	  en	  ingevulde	  antwoorden.	  

	  
	  

	  

	  
Scores	  ontbreken	  
Docenten	  merkten	  op	  dat	  leerlingen	  waar	  zij	  eerder	  scores	  van	  hadden	  bekeken,	  ineens	  
ontbraken	  in	  een	  volgende	  rapportage.	  Vervelend,	  omdat	  dit	  drie	  dingen	  kon	  betekenen.	  
Mogelijkheid	  1	  was	  dat	  de	  leerlingen	  nog	  niet	  geoefend	  hadden	  met	  het	  onderdeel	  waar	  de	  
docent	  scores	  van	  wilde	  bekijken.	  Mogelijkheid	  2	  was	  dat	  de	  leerlingen	  wel	  hadden	  geoefend	  
maar	  dat	  ze	  keer	  op	  keer	  slecht	  scoorden.	  In	  dat	  geval	  zet	  het	  programma	  de	  leerling	  in	  een	  
aparte	  modus	  en	  zijn	  scores	  niet	  langer	  zichtbaar.	  De	  derde	  mogelijkheid	  was	  dat	  ze	  een	  toets	  
dermate	  goed	  gemaakt	  hadden	  dat	  ze	  geen	  oefeningen	  kregen	  aangeboden.	  Om	  te	  achterhalen	  
waarom	  leerlingen	  ontbraken	  in	  de	  rapportage,	  moesten	  docenten	  tijdrovende	  handelingen	  
verrichten.	  Tot	  het	  einde	  van	  de	  onderzoeksperiode	  bleef	  deze	  omissie	  bestaan,	  waardoor	  
docenten	  niet	  over	  volledige	  prestatiegegevens	  konden	  beschikken.	  
	  
Klasgemiddelde	  verschilt	  
Bij	  de	  score	  van	  elke	  leerling	  was	  ook	  het	  gemiddelde	  van	  de	  klas	  op	  dat	  onderdeel	  zichtbaar.	  
Soms	  stond	  bij	  leerling	  A	  een	  ander	  klasgemiddelde	  dan	  bij	  leerling	  B.	  	  Navraag	  bij	  de	  uitgeverij	  
leerde	  dat	  bepaalde	  trefwoorden	  bij	  verschillende	  bouwstenen	  voorkomen.	  Het	  trefwoord	  
persoonsvorm	  is	  bijvoorbeeld	  onderdeel	  van	  de	  bouwsteen	  Grammaticale	  begrippen,	  maar	  ook	  
van	  de	  bouwsteen	  Werkwoorden.	  Gevolg:	  de	  persoonsvorm-‐oefening	  die	  een	  leerling	  maakt	  
binnen	  de	  bouwsteen	  Grammaticale	  begrippen	  is	  een	  andere	  dan	  de	  gelijknamige	  oefening	  
binnen	  de	  bouwsteen	  Werkwoorden.	  Het	  verzoek	  van	  de	  docenten	  om	  elk	  onderdeel	  een	  unieke	  
naam	  te	  geven,	  zou	  ThiemeMeulenhoff	  dermate	  veel	  werk	  kosten	  dat	  de	  uitgeverij	  daar	  geen	  
gehoor	  aan	  gaf.	  
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Datering	  en	  duiding	  van	  een	  score	  
Uit	  de	  rapportage	  kon	  niet	  worden	  opgemaakt	  wanneer	  een	  oefening	  was	  gemaakt.	  Dat	  vonden	  
docenten	  jammer:	  “Nu	  kom	  ik	  vaak	  terug	  op	  oefeningen	  die	  leerlingen	  al	  lang	  geleden	  hadden	  
gemaakt”.	  Een	  ander	  legt	  uit	  waarom	  zo’n	  datering	  nuttig	  zou	  zijn:	  “Het	  is	  in	  het	  kader	  van	  
feedback	  aardig	  om	  te	  laten	  zien	  dat	  ze	  ergens	  beter	  in	  worden”	  
Ook	  hadden	  ze	  graag	  een	  toelichting	  gezien	  bij	  het	  in	  een	  percentage	  uitgedrukte	  
klasgemiddelde;	  is	  dat	  percentage	  hoog	  of	  laag?	  Ook	  in	  de	  aangepaste	  rapportages	  ontbrak	  deze	  
gewenste	  datering	  en	  duiding.	  
	  
Concluderend	  kan	  gesteld	  worden	  dat	  de	  programmamakers	  hun	  belofte,	  zoals	  verwoord	  op	  de	  
website	  van	  Got	  it	  Taal,	  bij	  aanvang	  van	  het	  onderzoek	  niet	  waarmaakten.	  Die	  belofte	  luidde	  
immers	  dat	  de	  rapportage	  “perfect	  inzicht	  biedt	  in	  de	  probleemgebieden.”	  Het	  laten	  voldoen	  van	  
de	  rapportage	  aan	  de	  wensen	  van	  docenten	  bleek	  een	  complex	  en	  langdurig	  proces.	  Niet	  alle	  
aanpassingen	  waar	  docenten	  om	  verzochten	  zijn	  gerealiseerd.	  Maar	  uiteindelijk	  leverde	  het	  
programma	  wel	  het	  minimum	  aan	  gegevens	  dat	  nodig	  was	  om	  persoonlijke	  feedback	  te	  kunnen	  
geven.	  
	  
1.	  Welke	  prestatiegegevens	  van	  Got	  it	  Taal	  raadplegen	  docenten	  Nederlands	  om	  
gepersonaliseerde	  feedback	  over	  het	  taalniveau	  van	  leerlingen	  te	  geven?	  
	  	  
Uit	  de	  lesplanformulieren	  en	  bijeenkomsten	  en	  interviews	  met	  docenten	  bleek	  dat	  ze	  de	  
onderstaande	  gegevens	  hebben	  geraadpleegd.	  Er	  wordt	  hierbij	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  
type	  gegevens,	  de	  geselecteerde	  lesstofonderdelen	  en	  de	  leerlingen	  wier	  prestaties	  zijn	  bekeken.	  
	  
-‐Oefenscores,	  kortom	  scores	  bij	  onderdelen	  waar	  mee	  geoefend	  is	  (i.t.t	  toetsscores)	  
-‐Voor	  de	  eigen	  klas:	  score	  van	  de	  individuele	  leerlingen	  per	  trefwoord	  	  
-‐Klasgemiddelde	  per	  trefwoord	  
-‐Het	  verschil	  tussen	  klasgemiddelde	  en	  de	  score	  van	  individuele	  leerlingen	  per	  trefwoord	  
-‐Aantal	  gemaakte	  oefeningen	  door	  de	  individuele	  leerlingen	  per	  trefwoord	  
-‐Per	  leerling	  per	  opgave	  de	  vragen	  en	  de	  ingevulde	  antwoorden	  (zie	  figuur	  2)	  *	  	  
	  
*Pas	  in	  april	  2014,	  een	  maand	  voordat	  het	  onderzoek	  afliep,	  waren	  de	  integrale	  opdrachten	  in	  te	  
zien,	  inclusief	  de	  ingevulde	  antwoorden.	  Docenten	  vonden	  het	  oproepen	  van	  de	  gegevens	  echter	  
te	  arbeidsintensief:	  “Als	  je	  wil	  zien	  wat	  voor	  oefeningen	  ze	  hebben	  gedaan,	  dan	  vind	  ik	  dat	  niet	  
allemaal	  even	  klikvriendelijk.	  Daar	  ga	  ik	  niet	  in	  zoeken	  en	  graven.	  Het	  kost	  me	  per	  leerling	  heel	  
veel	  tijd”.	  Een	  van	  de	  docenten	  heeft	  wel	  een	  opgave	  uit	  Got	  it	  Taal	  gebruikt	  voor	  haar	  feedback,	  
maar	  deze	  was	  door	  de	  docent-‐onderzoeker	  aangeleverd.	  Gezien	  het	  belang	  dat	  docenten	  
hechtten	  aan	  het	  kunnen	  inzien	  van	  de	  integrale	  opgave	  plus	  ingevulde	  antwoorden,	  is	  deze	  
categorie	  toch	  genoemd	  bij	  de	  opsomming	  van	  door	  docenten	  geraadpleegde	  gegevens.	  	  
	  
Geselecteerde	  lesstofonderdelen	  
Bij	  aanvang	  van	  het	  onderzoek	  kruisten	  docenten	  aan	  welke	  onderdelen	  van	  spelling,	  
grammatica	  en	  lezen	  zij	  in	  schooljaar	  2014-‐2015	  in	  de	  brugklas	  gingen	  behandelen.	  Deze	  
aangekruiste	  onderdelen	  werden	  opgenomen	  in	  de	  rapportage.	  Stond	  de	  klassikale	  behandeling	  
of	  toetsing	  van	  bijvoorbeeld	  het	  onderdeel	  persoonsvorm	  gepland,	  dan	  keek	  de	  docent	  in	  de	  
rapportage	  hoe	  leerlingen	  op	  dat	  trefwoord	  hadden	  gescoord.	  Zeker	  naarmate	  het	  onderzoek	  
vorderde,	  liep	  het	  klassikale	  programma	  en	  de	  onderwerpen	  waar	  op	  werd	  terugkomen	  soms	  
behoorlijk	  uiteen.	  
	  
Leerlingen	  van	  wie	  scores	  zijn	  bekeken	  
Na	  de	  keuze	  van	  een	  of	  meer	  trefwoorden,	  bekeken	  docenten	  alle	  beschikbare	  scores:	  oftewel	  de	  
scores	  van	  alle	  leerlingen	  in	  hun	  klas	  die	  met	  het	  betreffende	  trefwoord	  geoefend	  hadden.	  
Vervolgens	  kozen	  ze	  leerlingen	  die	  afwijkend	  scoorden	  (vooral	  in	  negatieve	  zin,	  maar	  ook	  in	  
positieve	  zin)	  uit	  voor	  feedback.	  	  De	  onderzoeksvraag	  gaat	  over	  de	  data	  van	  Got	  it	  Taal	  die	  
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docenten	  gebruikten	  voor	  hun	  feedback.	  Uit	  de	  interviews	  met	  docenten	  bleek	  dat	  ze	  bij	  de	  
selectie	  van	  een	  bepaalde	  leerling	  of	  bij	  hun	  keuze	  voor	  een	  bepaalde	  feedbackvorm	  ook	  andere	  
informatie	  betrokken.	  Welke	  gegevens	  dat	  zijn	  valt	  buiten	  het	  bereik	  van	  deze	  onderzoeksvraag,	  
maar	  de	  vaststelling	  dat	  de	  prestatiegegevens	  van	  Got	  it	  Taal	  niet	  geïsoleerd	  gebruikt	  worden	  is	  
een	  belangrijke.	  	  
	  
Concluderend	  raadpleegden	  docenten	  gegevens	  van	  Got	  it	  Taal	  op	  gedetailleerd	  niveau,	  het	  liefst	  
van	  onderdelen	  die	  zij	  recentelijk	  klassikaal	  hadden	  behandeld	  of	  spoedig	  klassikaal	  wilden	  gaan	  
behandelen	  of	  toetsen.	  Zij	  keken	  naar	  scores	  van	  hun	  eigen	  klas,	  en	  vergeleken	  individuele	  
scores	  met	  het	  klasgemiddelde.	  Ze	  analyseerden	  oefenscores	  i.p.v	  toetsscores,	  omdat	  Got	  it	  Taal	  
vooral	  gebruikt	  wordt	  om	  te	  oefenen.	  Vooral	  de	  extreem	  afwijkende	  scores	  gaven	  aanleiding	  tot	  
het	  geven	  van	  feedback.	  
	  
2.	  Wat	  willen	  docenten	  Nederlands	  met	  de	  gepersonaliseerde	  feedback	  over	  het	  taalniveau	  
van	  leerlingen	  bereiken?	  
	  
Uit	  de	  lesplanformulieren,	  bijeenkomsten	  en	  interviews	  met	  docenten	  en	  video-‐opnames	  van	  de	  
lessen	  bleek	  dat	  het	  hoofddoel	  van	  de	  feedback	  was	  dat	  leerlingen	  de	  lesstof	  beter	  zouden	  gaan	  
beheersen.	  Daarbij	  konden	  verschillende	  subdoelen	  worden	  onderscheiden:	  
	  
I.	  Leerlingen	  er	  bewust	  van	  maken	  dat	  hun	  prestaties	  gemonitord	  werden.	  Zoals	  een	  docent	  zegt:	  
“Dan	  weten	  ze	  dat	  ze	  het	  niet	  voor	  niets	  doen,	  dat	  het	  zin	  heeft.	  Het	  oefenen	  krijgt	  dan	  gewicht”.	  
	  
II.	  Ervoor	  zorgen	  dat	  er	  werd	  geoefend	  met	  het	  ‘juiste’	  onderwerp,	  het	  onderwerp	  dat	  op	  dat	  
moment	  in	  de	  vakles	  klassikaal	  behandeld	  werd.	  Hier	  was	  sprake	  van	  een	  misverstand.	  Sommige	  
docenten	  veronderstelden	  dat	  leerlingen	  in	  Got	  it	  Taal	  met	  een	  verkeerd	  onderdeel	  geoefend	  
hadden.	  Maar	  de	  leerling	  kon	  slechts	  tot	  op	  zekere	  hoogte	  zelf	  voor	  een	  onderdeel	  kiezen.	  	  
	  
III.	  Ervoor	  zorgen	  dat	  leerlingen	  meer	  oefenden.	  Dit	  doel	  gold	  alleen	  voor	  het	  begin,	  toen	  iedere	  
leerling	  met	  dezelfde	  instaptoets	  begon;	  als	  de	  leerling	  ontbrak	  in	  de	  rapportage	  betekende	  dit	  
vaak	  dat	  hij	  de	  instaptoets	  nog	  niet	  had	  afgerond	  en	  dus	  nog	  niet	  geoefend	  had.	  Docenten	  
spoorden	  leerlingen	  dan	  aan	  snel	  de	  toets	  af	  te	  ronden,	  zodat	  ze	  konden	  gaan	  oefenen.	  
	  
IV.	  Aansporen	  tot	  het	  (zorgvuldig)	  lezen	  van	  uitleg	  van	  Got	  it	  Taal	  te	  lezen,	  voorafgaand	  aan	  het	  
maken	  van	  een	  oefenen	  of	  na	  het	  geven	  van	  een	  fout	  antwoord.	  
	  
V.	  Leerlingen	  serieuzer	  laten	  werken.	  Leerlingen	  die	  geconfronteerd	  werden	  met	  hun	  slechte	  
score	  merkten	  namelijk	  regelmatig	  op	  dat	  dat	  kwam	  doordat	  ze	  niet	  serieus	  hadden	  geoefend	  
met	  Got	  it	  Taal.	  
	  
VI.	  Ontdekken	  waarom	  leerlingen	  bepaalde	  fouten	  maakten,	  waarom	  ze	  afwijkend	  scoorden.	  	  
Met	  name	  voor	  spelling	  en	  grammatica	  geldt	  dat	  leerlingen	  regels	  moeten	  kennen	  en	  toepassen	  
om	  tot	  een	  goed	  antwoord	  te	  komen.	  De	  feedback	  van	  docenten	  was	  daarom	  in	  vrijwel	  alle	  
gevallen	  gericht	  op	  het	  aanleren	  van	  de	  regel	  en	  het	  toepassen	  ervan.	  Om	  de	  denkfout	  te	  
achterhalen	  en	  de	  leerling	  te	  dwingen	  de	  juiste	  regel	  te	  kennen	  en	  toe	  te	  passen,	  kozen	  docenten	  
in	  hun	  feedback	  vaak	  voor	  het	  hardopdenkprotocol:	  de	  leerling	  moest	  hardop	  redeneren	  hoe	  hij	  
aan	  zijn	  antwoord	  kwam.	  
	  
Voor	  leerlingen	  die	  feedback	  kregen	  vanwege	  hun	  hoge	  score	  gold	  uiteraard	  niet	  dat	  docenten	  
wilden	  dat	  ze	  de	  leerstof	  beter	  gingen	  beheersen.	  Het	  doel	  van	  de	  feedback	  bij	  deze	  leerlingen	  
was	  dat	  ze	  werden	  aangespoord	  om	  te	  oefenen	  op	  een	  hoger	  niveau.	  De	  docent	  raadde	  ze	  
bijvoorbeeld	  aan	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  ze	  door	  hun	  begeleider	  op	  een	  hoger	  niveau	  in	  Got	  it	  Taal	  
werden	  ingesteld.	  
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Geconcludeerd	  kan	  worden	  dat	  docenten	  met	  hun	  feedback	  dus	  vooral	  wilden	  bereiken	  dat	  
leerlingen	  de	  lesstof	  beter	  gingen	  beheersen.	  Zij	  focusten	  daarbij	  op	  de	  vermeende	  oorzaken	  van	  
de	  tegenvallende	  prestatie	  (niet	  serieus	  oefenen,	  onzorgvuldig	  de	  uitleg	  van	  het	  programma	  
lezen,	  niet	  beheersen	  va	  de	  juiste	  spelling-‐	  of	  grammaticaregel).	  	  
	  
3.	  Welke	  feedback	  geven	  docenten	  Nederlands	  met	  behulp	  van	  de	  prestatiegegevens	  van	  Got	  
it	  Taal	  over	  het	  taalniveau	  van	  de	  leerling?	  
	  
Uit	  analyse	  van	  de	  video-‐opnames	  van	  de	  lessen	  en	  lesplanformulieren	  blijkt	  dat	  de	  
geselecteerde	  leerlingen	  niet	  altijd	  door	  docenten	  geïnformeerd	  werden	  over	  hun	  prestaties	  in	  
Got	  it	  Taal.	  	  
Docenten	  kozen	  er	  soms	  bewust	  voor	  om	  de	  prestatie	  van	  de	  leerling	  in	  Got	  it	  Taal	  niet	  te	  
benoemen:	  “Stigmatisering,	  daar	  moet	  je	  enorm	  mee	  oppassen.	  Daar	  zijn	  leerlingen	  zo	  bang	  
voor.”	  Docenten	  die	  geselecteerde	  leerlingen	  wel	  informeerden	  over	  hun	  prestaties	  in	  Got	  it	  
Taal,	  gebruikten	  die	  prestatie	  vaak	  als	  rechtvaardiging	  voor	  de	  selectie:	  “Omdat	  jij	  wat	  lager	  
scoorde,	  ga	  je	  nu	  extra	  oefenen	  met	  (…)”.	  Of:	  “Omdat	  jij	  dit	  onderdeel	  volgens	  Got	  it	  Taal	  goed	  
beheerst,	  kun	  jij	  deze	  leerlingen	  uitleg	  geven	  over	  (...)”	  
	  
Wat	  deden	  docenten	  precies	  en	  wat	  lieten	  ze	  leerlingen	  doen?	  Analyse	  van	  zestig	  lesopnames	  en	  
bijbehorende	  lesplannen	  wijst	  uit	  dat	  alle	  feedback	  die	  gegeven	  werd	  in	  een	  van	  de	  categorieën	  
van	  tabel	  2	  kan	  worden	  ingedeeld.	  Zoals	  aangegeven	  bij	  methode	  is	  voor	  de	  indeling	  gebruikt	  
gemaakt	  van	  het	  schema	  van	  Schipper.	  
	  
Tabel	  2.	  Feedbackinterventies	  ingedeeld	  in	  categorieën	  	  
Feedbackvorm	   Frequentie	  
A.	  Bij	  geselecteerde	  leerlingen	  informeren	  naar	  score	   3	  
B.	  Geselecteerde	  leerlingen	  beurt	  geven	   7	  
C.	  Geselecteerde	  leerlingen	  maken	  zelfde	  opdracht	  als	  de	  rest,	  maar	  krijgen	  hulp	  
van	  docent	  en/of	  controle	  van	  docent.	  Controle	  bestaat	  uit	  vragen	  van	  docent,	  of	  
beurt	  geven	  

5	  

D.	  Geselecteerde	  leerlingen	  maken	  zelfde	  opdracht	  als	  de	  rest,	  maar	  zijn	  
gekoppeld	  omdat	  de	  ene	  hoog	  scoort	  en	  de	  andere	  laag.	  	  

4	  

E.	  Geselecteerde	  leerlingen	  krijgen	  opdracht	  die	  afwijkt	  van	  de	  rest	  	   17	  
F.	  Geselecteerde	  leerlingen	  krijgen	  opdracht	  die	  afwijkt	  van	  de	  rest	  en	  zijn	  
gekoppeld	  omdat	  de	  ene	  hoog	  scoort	  en	  de	  andere	  laag.	  	  

22	  

G.	  Geselecteerde	  leerlingen	  voor	  het	  bord	  halen	  om	  uit	  te	  laten	  leggen	   1	  
H.	  Geselecteerde	  leerlingen	  voor	  het	  bord	  halen	  om	  uit	  te	  laten	  leggen,	  plus	  deze	  
leerlingen	  helpen	  leerlingen	  in	  de	  klas	  individueel	  

1	  

Totaal	  aantal	  feedbackinterventies	   60	  
	  
Bij	  feedbackvormen	  C	  t/m	  F	  zit	  het	  verschil	  in:	  
-‐maken	  de	  geselecteerde	  leerlingen	  dezelfde	  opdracht	  als	  rest	  van	  de	  klas?	  Of	  een	  afwijkende	  
opdracht?	  
-‐zijn	  de	  geselecteerde	  leerlingen	  homogeen	  qua	  score?	  Of	  is	  sterk	  aan	  zwak	  gekoppeld?	  
	  
Aan	  de	  frequentie	  van	  de	  feedbackvormen	  kunnen	  geen	  conclusies	  worden	  verbonden	  over	  
populariteit	  of	  praktische	  toepasbaarheid	  en	  effectiviteit	  van	  elk	  van	  de	  vormen.	  Als	  namelijk	  
gekeken	  wordt	  hoe	  vaak	  elk	  van	  de	  docenten	  van	  de	  verschillende	  feedbackvormen	  
gebruikmaakt,	  blijkt	  dat	  de	  keuze	  van	  de	  feedbackvorm	  sterk	  afhangt	  van	  de	  persoon	  van	  de	  
docent.	  Voor	  de	  nummer	  1	  positie	  van	  F,	  de	  feedbackvorm	  die	  het	  vaakst	  gebruikt	  is,	  	  is	  
bijvoorbeeld	  vooral	  1	  docent	  verantwoordelijk;	  hij	  gebruikte	  deze	  feedbackvorm	  9	  keer.	  Dat	  
komt	  neer	  op	  64%	  van	  de	  lessen	  waarin	  hij	  feedback	  gaf.	  Een	  docent	  verwoordt	  het	  als	  volgt:	  “Ik	  
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heb,	  net	  als	  veel	  andere	  docenten,	  de	  neiging	  om	  iets	  uit	  te	  proberen.	  En	  als	  dat	  lukt,	  blijf	  ik	  het	  
doen.	  Daar	  blijft	  het	  dan	  vervolgens	  bij.”	  
Ook	  andere	  docenten	  vielen	  regelmatig	  in	  herhaling	  wat	  de	  keuze	  voor	  een	  bepaalde	  
feedbackvorm	  betreft.	  Ze	  gaven	  achteraf	  aan	  dat	  ze	  met	  meer	  vormen	  hadden	  willen	  
experimenteren,	  	  maar	  dat	  ze	  er	  niet	  in	  slaagden	  om	  meer	  vormen	  te	  bedenken.	  Daar	  hadden	  ze	  
graag	  hulp	  bij	  gekregen	  (denk	  aan	  een	  workshop	  werkvormen,	  of	  literatuurstudie).	  	  
Een	  van	  de	  docenten	  denkt	  niet	  dat	  hulp	  zou	  hebben	  geleid	  tot	  geëxperimenteer	  met	  	  andere	  
feedbackvormen	  dan	  die	  ze	  zelf	  al	  bedacht	  hadden.	  Dat	  was	  wel	  gebeurd	  als	  de	  betrokken	  
docenten	  “enthousiaste	  mensen	  waren	  geweest	  die	  allemaal	  zelf	  wilden	  weten	  hoe	  je	  nu	  
feedback	  geeft	  op	  basis	  van	  gegevens	  uit	  Got	  it	  Taal.”	  Dat	  enthousiasme	  ontbrak	  volgens	  haar	  bij	  
de	  docenten	  die	  aan	  dit	  onderzoek	  deelnamen:	  “Dit	  is	  niet	  een	  intrinsiek	  gemotiveerde	  groep	  
mensen	  die	  dacht	  ‘o	  ja	  ik	  wil	  weten	  hoe	  ik	  dat	  ga	  aanpakken’”	  
	  
Een	  docent	  erkent	  dat	  zijn	  didactische	  stijl	  van	  invloed	  is	  op	  de	  door	  hem	  gekozen	  interventies.	  
Een	  paar	  geselecteerde	  leerlingen	  iets	  anders	  laten	  doen	  dan	  de	  rest	  van	  de	  klas,	  al	  dan	  niet	  
onder	  zijn	  begeleiding,	  vindt	  hij	  bijvoorbeeld	  lastig.	  “Ik	  ben	  heel	  erg	  van	  het	  klassikale,	  
traditionele	  dus.	  Ik	  houd	  heel	  graag	  de	  totale	  regie”.	  Ook	  van	  een	  leerling	  de	  rol	  van	  expert	  geven	  
is	  hij	  geen	  voorstander:	  “Ik	  geloof	  er	  niet	  erg	  in	  dat	  een	  wat	  betere	  leerling	  het	  heel	  goed	  kan	  
uitleggen	  aan	  een	  wat	  mindere.	  Dat	  zijn	  onderwijsvormen	  die	  erg	  en	  vogue	  zijn	  tegenwoordig,	  
maar	  waar	  ik	  erg	  mijn	  twijfels	  bij	  heb.”	  	  
	  
Concluderend	  kiezen	  docenten	  voor	  uiteenlopende	  manieren	  om	  feedback	  te	  geven.	  In	  vrijwel	  
alle	  gevallen	  bestaat	  de	  feedback	  uit	  het	  maken	  van	  een	  opdracht,	  al	  dan	  niet	  in	  gezelschap	  van	  
een	  klasgenoot	  die	  de	  stof	  beter	  beheerst.	  Soms	  wordt	  de	  klas	  bij	  de	  interventie	  betrokken	  
(geselecteerde	  leerling	  krijgt	  beurt	  of	  geeft	  uitleg	  voor	  de	  klas),	  andere	  keren	  heeft	  de	  rest	  van	  
de	  klas	  geen	  actieve	  rol	  (geselecteerde	  leerlingen	  maken	  opdracht	  die	  afwijkt	  van	  de	  opdracht	  
die	  de	  rest	  van	  de	  klas	  maakt).	  In	  een	  deel	  van	  de	  lessen	  leggen	  de	  docenten	  uit	  waarom	  de	  
geselecteerde	  leerlingen	  persoonlijke	  feedback	  krijgen,	  soms	  wordt	  dit	  bewust	  achterwege	  
gelaten	  om	  stigmatisering	  te	  voorkomen.	  	  
	  
4.	  Hoe	  wordt	  de	  gepersonaliseerde	  feedback	  van	  docenten	  Nederlands	  ervaren	  door	  
leerlingen	  met	  verschillende	  taalniveaus?	  
	  
Als	  eerste	  wordt	  de	  waardering	  van	  persoonlijke	  feedback	  in	  het	  algemeen	  beschreven,	  zoals	  die	  
naar	  voren	  komt	  in	  de	  interviews	  met	  leerlingen.	  Uit	  de	  enquête	  onder	  leerlingen	  blijkt	  
vervolgens	  hoe	  ze	  deze	  persoonlijke	  hulp	  beoordelen,	  wanneer	  die	  wordt	  vergeleken	  met	  
geautomatiseerde	  hulp	  van	  Got	  it	  Taal.	  De	  oordelen	  van	  de	  leerlingen	  (leerlinginterviews)	  over	  
elk	  van	  de	  afzonderlijke	  persoonlijke	  feedbackvormen	  staan	  in	  bijlage	  II.	  Hier	  is	  soms	  ook	  
gebruikt	  gemaakt	  van	  de	  bijeenkomsten	  en	  interviews	  met	  docenten;	  zij	  hebben	  waargenomen	  
hoe	  leerlingen	  op	  de	  feedback	  reageerden.	  
	  
Oordeel	  van	  leerlingen	  over	  persoonlijke	  feedback,	  ongeacht	  de	  vorm	  
In	  tabel	  3	  staat	  het	  oordeel	  van	  alle	  geïnterviewde	  brugklassers	  weergegeven,	  en	  vervolgens	  is	  
onderscheid	  gemaakt	  tussen	  het	  oordeel	  van	  leerlingen	  die	  aanzienlijk	  hoger	  scoorden	  dan	  het	  
gemiddelde	  van	  de	  klas	  (hoge	  scoorders)	  en	  leerlingen	  die	  aanzienlijk	  lager	  scoorden	  (lage	  
scoorders).	  
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Tabel	  3.	  Oordeel	  van	  leerlingen	  over	  persoonlijke	  feedback,	  ongeacht	  de	  vorm	  
	   Heeft	  feedback	  geholpen?/hoe	  moet	  je	  het	  

voortaan	  doen?	  
Wat	  vond	  je	  ervan	  wat	  docent	  deed?/hoe	  
voelde	  het?	  

Ja	   Nee	   onbekend/onduidelijk/ll.	  
weet	  het	  niet	  

Pos	   Neg	   onbekend/	  P	  en	  N/	  
normaal	  

Totaal	  
(n=60)	  

37	   15	   8	   37	   3	   20	  

Totaal	  
(%)	  

62%	   25%	   13%	   62%	   5%	   33%	  

Hoge	  
scoorders	  
(n=10)	  

3	   5	   2	   4	   1	   5	  

Hoge	  
scoorders	  
(%)	  

30%	   50%	   20%	   40%	   10%	   50%	  

Lage	  
scoorders	  
(n=50)	  

34	   10	   6	   33	   2	   15	  

Lage	  
scoorders	  
(%)	  

68%	   20%	   12%	   66%	   4%	   30%	  

	  
Ruim	  60%	  van	  de	  geïnterviewde	  brugklassers	  vindt	  dat	  de	  feedback	  geholpen	  heeft,	  een	  kwart	  
geeft	  aan	  niets	  aan	  de	  feedback	  te	  hebben	  gehad,	  en	  bij	  ruim	  10%	  kan	  niet	  worden	  vastgesteld	  of	  
de	  leerling	  vindt	  dat	  de	  feedback	  iets	  heeft	  opgeleverd.	  	  ‘Helpen’	  betekent	  in	  vrijwel	  alle	  gevallen	  
dat	  leerlingen	  het	  lesstofonderdeel	  waar	  de	  feedback	  betrekking	  op	  had	  beter	  zeggen	  te	  
beheersen.	  Leerlingen	  die	  de	  feedback	  niet	  nuttig	  vonden	  geven	  vaak	  als	  reden	  dat	  ze	  “het	  
[onderdeel	  waar	  feedback	  op	  gegeven	  werd]	  al	  wisten”.	  Ze	  hadden	  bijvoorbeeld	  niet	  serieus	  
geoefend,	  waardoor	  de	  score	  vertekenend	  was.	  	  
	  
Soms	  sloeg	  de	  terugkoppeling	  niet	  op	  de	  mate	  van	  beheersing,	  maar	  op	  een	  ander	  relevant	  
aspect	  van	  het	  leren,	  zoals	  bijvoorbeeld	  werktempo.	  De	  vraag	  ‘heeft	  de	  feedback	  geholpen?’	  
moet	  dan,	  om	  bij	  het	  voorbeeld	  van	  werktempo	  te	  blijven,	  worden	  opgevat	  als	  ‘heeft	  de	  feedback	  
ervoor	  gezorgd	  dat	  je	  sneller	  gaat/kunt	  werken?’	  
	  
Zoals	  beschreven	  bij	  Methode,	  is	  niet	  alleen	  gevraagd	  aan	  leerlingen	  of	  de	  feedback	  heeft	  
geholpen,	  maar	  werd	  dit	  waar	  mogelijk	  ook	  middels	  een	  testje	  nagegaan.	  Tijdens	  16	  interviews	  
werd	  een	  oefening	  uit	  Got	  it	  Taal	  die	  de	  geïnterviewde	  leerling	  reeds	  gemaakt	  had,	  opnieuw	  aan	  
hem	  of	  haar	  voorgelegd.	  Van	  de	  16	  tests	  werd	  13	  keer,	  oftewel	  in	  81%	  van	  de	  gevallen,	  beter	  
gescoord,	  in	  twee	  gevallen	  maakte	  de	  leerling	  evenveel	  fouten	  als	  de	  eerste	  keer,	  en	  een	  keer	  
maakte	  de	  leerling	  meer	  fouten.	  Als	  we	  de	  antwoorden	  op	  de	  vraag	  	  of	  de	  feedback	  geholpen	  
heeft,	  naast	  de	  uitslag	  op	  de	  tests	  leggen,	  blijken	  de	  gegevens	  behoorlijk	  te	  correleren.	  Twaalf	  
van	  de	  zestien	  geteste	  leerlingen	  zeiden	  dat	  de	  feedback	  ze	  geholpen	  had,	  hetgeen	  in	  tien	  
gevallen,	  oftewel	  bij	  83%,	  werd	  bevestigd	  doordat	  ze	  de	  oefening	  tijdens	  het	  interview	  beter	  
maakten.	  
	  
Behalve	  een	  oordeel	  over	  het	  nut	  van	  de	  feedback,	  hebben	  leerlingen	  ook	  aangegeven	  hoe	  de	  
interventie	  van	  de	  docent	  voelde.	  Ruim	  60%	  van	  de	  geïnterviewden	  heeft	  de	  interventie	  als	  
positief	  ervaren,	  5%	  als	  negatief	  en	  bij	  1	  op	  de	  3	  kon	  geen	  eenduidig	  oordeel	  worden	  
vastgesteld.	  	  Het	  eindoordeel	  was	  bijvoorbeeld	  ambigu	  omdat	  een	  leerling	  verschillende	  
oordelen	  gaf,	  bijvoorbeeld	  over	  het	  klassikaal	  aangesproken	  worden	  op	  een	  prestatie	  én	  over	  de	  
extra	  oefening	  die	  vervolgens	  gemaakt	  moest	  worden.	  	  
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Zoals	  eerder	  aangegeven	  richtten	  docenten	  zich	  bij	  het	  geven	  van	  feedback	  vooral	  op	  twee	  
niveaus,	  namelijk	  leerlingen	  die	  duidelijk	  lager	  en	  leerlingen	  die	  aanzienlijk	  hoger	  scoorden	  dan	  
het	  gemiddelde	  van	  de	  klas.	  	  
Maken	  we	  onderscheid	  tussen	  leerlingen	  met	  hoge	  en	  lage	  scores,	  dan	  blijkt	  dat	  
laatstgenoemden	  duidelijk	  negatiever	  zijn	  over	  het	  nut	  van	  de	  feedback.	  De	  helft	  van	  de	  hoge	  
scoorders	  vond	  de	  feedback	  niet	  helpen,	  terwijl	  70%	  van	  de	  lage	  scoorders	  aangeeft	  dat	  ze	  juist	  
wel	  wat	  aan	  de	  feedback	  hebben	  gehad.	  Dit	  is	  een	  logische	  uitkomst;	  als	  het	  gaat	  om	  beheersing	  
van	  de	  lesstof	  is	  de	  onderwijsbehoefte	  van	  de	  leerling	  die	  hoog	  scoort	  geringer	  dan	  een	  leerling	  
die	  lager	  scoort.	  
De	  uitslag	  bij	  de	  tweede	  vraag	  bevestigt	  dat	  het	  zinvol	  was	  om	  aparte	  vragen	  te	  stellen	  over	  nut	  
en	  gevoelsbeleving;	  hoewel	  de	  helft	  van	  de	  hoge	  scoorders	  de	  terugkoppeling	  niet	  nuttig	  vindt	  is	  
slechts	  10%	  negatief	  over	  de	  interventie.	  Een	  vergelijkbaar	  beeld	  zien	  we	  bij	  de	  lage	  scoorders:	  
een	  op	  de	  vijf	  vindt	  de	  feedback	  niet	  nuttig,	  terwijl	  slechts	  een	  op	  de	  vijfentwintig	  hetgeen	  de	  
docent	  deed	  onprettig	  vindt.	  Kortom:	  feedback	  wordt	  regelmatig	  	  als	  prettig	  ervaren,	  hoewel	  de	  
leerling	  zegt	  dat	  deze	  niet	  geholpen	  heeft	  om	  een	  oefening	  over	  het	  lesstofonderdeel	  de	  
volgende	  keer	  beter	  te	  maken.	  
	  
Oordeel	  over	  persoonlijke	  feedback	  vergeleken	  met	  oordeel	  over	  geautomatiseerde	  feedback	  
Uit	  tabel	  4	  blijkt	  dat	  een	  overgrote	  meerderheid	  van	  de	  leerlingen	  die	  de	  enquête	  invulden,	  
aangaven	  na	  een	  fout	  in	  Got	  it	  Taal	  het	  beste	  geholpen	  te	  worden	  door	  feedback	  van	  een	  
persoon.	  	  
	  
Tabel	  4.	  Oordeel	  van	  leerlingen	  over	  het	  nut	  van	  persoonlijke	  feedback	  in	  vergelijking	  tot	  
geautomatiseerde	  feedback	  
Hoe	  word	  je	  het	  beste	  geholpen?	   N	   %	  
Feedback	  van	  een	  persoon	  	   88	   67.7	  
Geautomatiseerde	  feedback	  	   42	   	   32.3	  
Totaal	   130	   100	  
	  
De	  voornaamste	  conclusie	  bij	  de	  vierde	  onderzoeksvraag	  is	  dat	  de	  terugkoppeling	  van	  de	  docent	  
over	  het	  algemeen	  positief	  wordt	  beoordeeld.	  Wanneer	  persoonlijke	  feedback	  vergeleken	  wordt	  
met	  geautomatiseerde	  hulp	  van	  Got	  it	  Taal,	  vindt	  bijna	  70%	  	  dat	  persoonlijke	  feedback	  het	  beste	  
helpt	  om	  de	  volgende	  keer	  beter	  te	  presteren.	  
	  
De	  meeste	  leerlingen	  vinden	  de	  feedback	  dus	  nuttig	  en	  bovendien	  ervaren	  ze	  hierbij	  hetgeen	  
docenten	  doen	  of	  hetgeen	  ze	  leerlingen	  instrueren	  als	  prettig.	  Dat	  de	  feedback	  daadwerkelijk	  
helpt	  om	  een	  oefening	  beter	  te	  maken,	  wordt	  bevestigd	  bij	  ruim	  80%	  van	  de	  leerlingen	  die	  zijn	  
getest.	  	  
Leerlingen	  die	  de	  feedback	  niet	  nuttig	  vonden	  bevinden	  zich	  -‐	  logischerwijs	  -‐	  vooral	  onder	  de	  
‘hoge	  scoorders’;	  de	  leerlingen	  die	  geselecteerd	  werden	  vanwege	  hun	  goede	  prestaties.	  Toch	  
vindt	  slechts	  een	  klein	  deel	  (10%)	  van	  deze	  hoge	  scoorders	  de	  feedback	  onprettig.	  
	  
Kijken	  we	  naar	  het	  oordeel	  van	  leerlingen	  over	  de	  verschillende	  manieren	  waarop	  ze	  
persoonlijke	  feedback	  kregen	  (zie	  bijlage	  II),	  dan	  blijkt	  het	  trekken	  van	  conclusies	  per	  
feedbackvorm	  lastig,	  omdat	  elke	  vorm	  weer	  allerlei	  variaties	  kent	  (wijze	  waarop	  leerlingen	  
worden	  aangesproken,	  aantal	  geselecteerde	  leerlingen,	  binnen	  of	  buiten	  het	  lokaal,	  type	  
opdracht,	  aanwezigheid	  van	  docent,	  etc).	  Het	  oordeel	  van	  leerlingen	  betreft	  vaak	  niet	  zozeer	  de	  
feedbackvorm	  an	  sich,	  zoals	  die	  in	  dit	  onderzoek	  gecategoriseerd	  is.	  Een	  voorbeeld	  ter	  
verduidelijking:	  een	  geselecteerde	  leerling	  die	  een	  afwijkende	  opdracht	  moest	  maken,	  beklaagde	  
zich	  erover	  dat	  de	  docent	  er	  niet	  bij	  stond	  om	  haar	  antwoorden	  te	  controleren.	  Het	  wel	  of	  niet	  
controleren	  door	  de	  docent	  is	  echter	  geen	  aspect	  dat	  exclusief	  hoort	  bij	  deze	  feedbackvorm;	  het	  
negatieve	  oordeel	  van	  de	  leerling	  betekent	  dus	  niet	  direct	  een	  diskwalificatie	  van	  de	  
feedbackvorm	  ‘afwijkende	  opdracht	  laten	  maken’.	  
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Conclusies	  die	  wel	  getrokken	  kunnen	  worden	  over	  de	  wijze	  waarop	  de	  verschillende	  
feedbackvormen	  zijn	  ervaren,	  zijn	  dat	  leerlingen	  die	  vanwege	  hun	  hoge	  score	  een	  bepaalde	  rol	  
kregen	  (voor	  het	  bord	  uitleggen,	  klasgenoot	  helpen	  bij	  maken	  van	  al	  dan	  niet	  afwijkende	  
opdracht)	  deze	  rol	  over	  het	  algemeen	  positief	  vonden.	  Leerlingen	  die	  gekoppeld	  werden	  aan	  een	  
beter	  presterende	  klasgenoot	  vonden	  dat	  over	  het	  algemeen	  ook	  fijn,	  maar	  als	  ze	  een	  afwijkende	  
opdracht	  moesten	  doen	  en	  de	  rest	  van	  de	  klas	  hieruit	  kon	  opmaken	  dat	  zij	  het	  betreffende	  
onderdeel	  nog	  niet	  zo	  goed	  beheersten,	  vonden	  sommigen	  dat	  niet	  prettig.	  
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Discussie	  en	  conclusie	  
De	  probleemstelling	  van	  dit	  praktijkgerichte	  onderzoek	  is	  hoe	  docenten	  automatisch	  
gegenereerde	  prestatiegegevens	  gebruiken	  om	  feedback	  te	  geven	  die	  goed	  aansluit	  bij	  de	  
onderwijsbehoefte	  van	  de	  individuele	  leerling.	  	  
	  
Gegevens	  die	  docenten	  raadplegen	  
Prestatiegegevens	  die	  een	  oefenprogramma	  bijhoudt	  zijn	  niet	  automatisch	  de	  gegevens	  die	  
docenten	  minimaal	  nodig	  hebben	  om	  effectieve	  persoonlijke	  feedback	  te	  kunnen	  geven.	  Dat	  
bleek	  bij	  aanvang	  van	  dit	  onderzoek	  en	  was	  de	  reden	  dat	  de	  uitgever	  van	  Got	  it	  Taal	  op	  verzoek	  
van	  de	  docenten	  de	  rapportage	  heeft	  aangepast.	  Daarbij	  bleek	  sprake	  van	  een	  spanningsveld	  
tussen	  de	  behoefte	  aan	  gedetailleerdheid	  enerzijds	  en	  gebruiksgemak	  en	  overzichtelijkheid	  
anderzijds.	  Gegevens	  die	  docenten	  raadpleegden	  waren	  scores	  van	  individuele	  leerlingen	  in	  hun	  
klas	  op	  onderdelen	  van	  de	  lesstof	  die	  zich	  ervoor	  lenen	  om	  in	  een	  lesuur	  te	  behandelen.	  
	  
Doelen	  die	  docenten	  met	  persoonlijke	  feedback	  voor	  ogen	  hebben	  
Docenten	  koppelden	  terug	  om	  verschillende,	  met	  elkaar	  samenhangende	  redenen.	  	  
Met	  feedback	  wilden	  docenten	  vaak	  achterhalen	  waarom	  een	  leerling	  de	  stof	  nog	  niet	  voldoende	  
beheerste.	  Verder	  waren	  sommige	  interventies	  erop	  gericht	  dat	  leerlingen	  in	  Got	  it	  Taal	  vaker	  
gingen	  oefenen	  met	  het	  onderdeel	  waar	  ze	  nog	  niet	  goed	  op	  scoorden,	  dat	  het	  werktempo	  
omhoog	  ging	  en	  dat	  ze	  de	  uitleg	  van	  het	  oefenprogramma	  bij	  een	  opgave	  voortaan	  nauwkeuriger	  
zouden	  lezen.	  Maar	  het	  voornaamste	  doel	  was	  dat	  leerlingen	  de	  juiste	  regels	  m.b.t	  grammatica,	  
spelling	  en	  begrijpend	  lezen	  structureel	  toepasten.	  	  
	  
Persoonlijke	  feedback	  die	  docenten	  hebben	  gegeven	  
Wat	  gaf	  de	  doorslag	  bij	  de	  keuze	  voor	  een	  bepaalde	  interventie?	  Praktische	  zaken	  zoals	  de	  
indeling	  van	  het	  lokaal	  speelden	  een	  rol,	  maar	  de	  persoonlijke	  voorkeuren	  van	  docenten	  waren	  
doorslaggevend.	  Iedere	  docent	  had	  z’n	  eigen	  favoriete	  feedbackvorm,	  wat	  bleek	  uit	  het	  feit	  dat	  
ze	  vaak	  kozen	  voor	  dezelfde	  interventie.	  Categorisering	  van	  alle	  interventies	  leverden	  acht	  
feedbackvormen	  op,	  zie	  tabel	  2.	  
	  
Oordeel	  van	  leerlingen	  over	  de	  persoonlijke	  feedback	  
Het	  merendeel	  van	  de	  leerlingen	  wordt	  het	  beste	  geholpen	  door	  een	  persoon,	  na	  het	  maken	  van	  
een	  fout	  in	  Got	  it	  Taal.	  De	  meerderheid	  van	  de	  leerlingen	  ervaart	  de	  feedback	  van	  hun	  docent	  
over	  het	  algemeen	  als	  prettig	  en	  als	  nuttig,	  hetgeen	  wordt	  bevestigd	  door	  tests.	  
Ook	  zijn	  er	  behoorlijk	  wat	  leerlingen	  die	  aangeven	  dat	  ze	  de	  lesstof	  waar	  de	  persoonlijke	  
terugkoppeling	  betrekking	  op	  had	  voorafgaand	  aan	  de	  les	  al	  beheersten.	  Hun	  score	  in	  Got	  it	  Taal	  
was	  laag	  omdat	  ze	  niet	  serieus	  geoefend	  hadden,	  niet	  omdat	  ze	  het	  betreffende	  onderdeel	  niet	  
begrepen.	  
Hoewel	  de	  goed	  presterende	  leerlingen	  hun	  rol	  bij	  de	  interventie	  vaak	  als	  leuk,	  prettig	  of	  
afwisselend	  ervaren,	  vinden	  ze	  de	  interventie	  voor	  zichzelf	  meestal	  niet	  nuttig.	  Ook	  vrezen	  
enkelen	  dat	  ze	  hierdoor	  lesstof	  missen	  die	  intussen	  met	  de	  rest	  van	  de	  klas	  behandeld	  wordt.	  	  
	  
Diverse	  studies	  naar	  feedback	  laten	  zien	  dat	  feedback	  effectiever	  is	  als	  er	  informatie	  gegeven	  
wordt	  over	  de	  fouten	  die	  zijn	  gemaakt	  en	  over	  wat	  leerders	  moeten	  doen	  om	  hun	  prestatie	  te	  
verbeteren	  (Wiliam,	  2011).	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  de	  informatie	  die	  programma’s	  zoals	  Got	  it	  Taal	  
bieden	  aan	  docenten	  over	  het	  leerproces	  en	  leeruitkomsten	  van	  leerlingen.	  Tijdens	  het	  grootste	  
deel	  van	  de	  onderzoeksperiode	  toonde	  het	  programma	  alleen	  scores,	  waardoor	  docenten	  geen	  
optimale	  feedback	  konden	  geven.	  	  
	  
Doordat	  docenten	  gedurende	  een	  groot	  deel	  van	  het	  onderzoek	  geen	  informatie	  konden	  halen	  
uit	  Got	  it	  Taal	  over	  het	  type	  fouten	  dat	  de	  leerlingen	  maakten	  (en	  waarom),	  probeerden	  ze	  hier	  
middels	  een	  interventie	  in	  de	  les	  zelf	  achter	  te	  komen.	  Een	  deel	  van	  de	  feedback	  was	  er	  dus	  op	  
gericht	  om	  informatie	  te	  verzamelen	  die	  idealiter	  door	  Got	  it	  Taal	  wordt	  aangeleverd.	  
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Onderwijstijd	  kan	  nog	  efficiënter	  worden	  benut	  als	  de	  interventie	  van	  begin	  af	  aan	  is	  toegespitst	  
op	  de	  fouten	  van	  de	  leerling.	  	  
	  
Alle	  feedback-‐interventies	  van	  docenten	  zijn	  in	  deze	  studie	  ingedeeld	  in	  acht	  categorieën.	  
Hiermee	  wordt	  een	  handreiking	  gedaan	  aan	  docenten	  die	  willen	  weten	  welke	  soorten	  
persoonlijke	  feedback	  er	  op	  basis	  van	  prestatiegegevens	  praktisch	  uitvoerbaar	  zijn.	  
	  
Implicaties	  
Voor	  de	  meeste	  feedback	  die	  is	  gegeven	  geldt	  dat	  deze	  voldoet	  aan	  een	  belangrijke	  eis	  die	  in	  de	  
literatuur	  naar	  voren	  komt:	  “The	  learner	  engages	  in	  actions	  to	  improve	  learning	  (…)	  –	  after	  all,	  
the	  best	  designed	  feedback	  is	  useless	  if	  it	  is	  not	  acted	  upon	  [by	  learners]”	  (Wiliam,	  2011,	  p.12)	  Of	  
zoals	  een	  van	  de	  deelnemende	  docenten	  het	  formuleert:	  “Ze	  moeten	  aan	  de	  slag”.	  Ook	  werd	  er	  
feedback	  gegeven	  die	  volgens	  de	  literatuur	  weinig	  effectief	  is,	  namelijk	  ‘informeren	  naar	  de	  
reden	  voor	  een	  lage	  score’.	  Toch	  bleek	  uit	  de	  interviews	  met	  leerlingen	  dat	  ook	  deze	  feedback	  
effect	  had,	  want	  sommigen	  gaven	  aan	  dat	  ze	  het	  prettig	  vonden	  dat	  er	  op	  hun	  prestaties	  werd	  
gelet.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  de	  theorie	  over	  individuele	  aanspreekbaarheid;	  als	  leerlingen	  weten	  dat	  er	  
weinig	  of	  geen	  kans	  bestaat	  dat	  ze	  op	  hun	  prestaties	  aangesproken	  zullen	  worden,	  valt	  voor	  veel	  
leerlingen	  de	  stimulans	  weg	  om	  met	  inzet	  aan	  een	  opdracht	  te	  werken	  (Ebbens	  &	  Ettekoven,	  
2005).	  
Waar	  het	  regelmatig	  aan	  ontbrak,	  was	  controle.	  Hier	  is	  de	  grote	  uitdaging	  om	  de	  interventie	  zo	  
vorm	  te	  geven	  dat	  er	  na	  afloop	  van	  de	  interventie	  gecheckt	  wordt	  of	  de	  leerling	  de	  stof	  	  beter	  
beheerst.	  
	  
Bij	  veel	  interventies	  werd,	  vanuit	  praktische	  overwegingen,	  een	  klasgenoot	  ingeschakeld	  als	  
expert.	  Bij	  deze	  feedbackvormen	  wordt	  daarom	  iets	  langer	  stilgestaan.	  Wat	  ervaring	  door	  de	  
leerling	  betreft	  is	  het	  beeld	  hier	  diffuus.	  Uit	  literatuuronderzoek	  blijkt	  dat	  feedback	  van	  een	  bron	  
die	  als	  betrouwbaar	  wordt	  beschouwd,	  logischerwijs	  effectiever	  is	  (Shute,	  2008).	  Wiliam	  (2011)	  
erkent	  dat	  klasgenoten	  niet	  de	  expertise	  en	  ervaring	  van	  docenten	  bezitten,	  maar	  wijst	  erop	  dat	  
zij	  wel	  een	  uniek	  inzicht	  hebben	  in	  het	  leerproces.	  Ook	  is	  de	  machtsrelatie	  tussen	  klasgenoten	  
anders	  dan	  tussen	  docent	  en	  leerling,	  waardoor	  ze	  op	  andere,	  misschien	  wel	  effectievere	  
manieren	  uitleg	  kunnen	  geven.	  Voor	  zowel	  de	  conclusie	  van	  Shute	  als	  van	  Wiliam	  lijkt	  dit	  
onderzoek	  ondersteuning	  te	  bieden:	  sommige	  leerlingen	  stelden	  de	  hulp	  van	  een	  klasgenoot,	  
vanwege	  twijfels	  aan	  diens	  competenties,	  niet	  op	  prijs.	  Anderen	  deden	  dat	  juist	  wel,	  omdat	  ze	  de	  
uitleg	  van	  een	  medeleerling	  duidelijker	  vonden	  dan	  die	  van	  de	  docent,	  of	  omdat	  ze	  zich	  in	  
gezelschap	  van	  een	  klasgenoot	  veiliger	  zouden	  voelen	  (aldus	  de	  verklaring	  van	  een	  docent).	  	  
	  
Een	  opvallend	  resultaat	  is	  dat	  een	  aanzienlijke	  groep	  leerlingen	  aangaf	  dat	  de	  feedback	  niet	  
geholpen	  had,	  omdat	  ze	  de	  stof	  al	  beheersten.	  Vaak	  klopte	  dit	  en	  was	  de	  feedback	  gebaseerd	  op	  
scores	  in	  Got	  it	  Taal	  die	  niet	  valide	  bleken,	  bijvoorbeeld	  omdat	  leerlingen	  niet	  serieus	  geoefend	  
hadden.	  Uiteraard	  is	  het	  van	  groot	  belang	  dat	  scores	  wel	  een	  goede	  weergave	  zijn	  van	  de	  mate	  
waarin	  de	  leerling	  lesstof	  beheerst.	  Hier	  is	  een	  rol	  weggelegd	  voor	  scholen,	  die	  kunnen	  zorgen	  
voor	  leersituaties	  waarin	  digitale	  leermiddelen	  zo	  goed	  mogelijk	  worden	  gebruikt.	  Hoewel	  dit	  
onderzoek	  zich	  niet	  richtte	  op	  optimalisatie	  van	  het	  gebruik	  van	  oefensoftware	  door	  leerlingen,	  
leverden	  interviews	  met	  leerlingen	  en	  met	  de	  begeleider	  van	  het	  oefenuur	  wel	  waardevolle	  
suggesties	  op.	  Een	  paar	  voorbeelden:	  minder	  lang	  oefenen,	  het	  oefenen	  vaker	  even	  onderbreken	  
en	  gamification	  zouden	  de	  werkhouding	  ten	  goede	  kunnen	  komen.	  
	  
Daarnaast	  zijn	  de	  ontwikkelaars	  van	  leermiddelen	  verantwoordelijk	  voor	  het	  optimaal	  
ondersteunen	  van	  het	  leerproces	  van	  leerlingen.	  Met	  aantrekkelijke,	  kwalitatieve	  hoogstaande	  
producten	  en	  slimme	  software	  die	  aan	  de	  hand	  van	  diverse	  parameters	  registreert	  hoe	  serieus	  
er	  geoefend	  wordt,	  zouden	  zij	  de	  validiteit	  van	  de	  prestatiegegevens	  kunnen	  verhogen.	  Dit	  laat	  
onverlet	  dat	  een	  kritische	  houding	  van	  de	  docent	  ten	  opzichte	  van	  de	  scores	  altijd	  wenselijk	  
blijft.	  Zeker	  bij	  extreme	  scores	  zijn	  aanvullende	  analyses	  noodzakelijk,	  bijvoorbeeld	  door	  
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steekproefsgewijs	  ingevoerde	  antwoorden	  te	  bekijken,	  of	  door	  leerlingen	  in	  de	  les	  te	  
confronteren	  met	  een	  (of	  meerdere)	  digitale	  opgave(n)	  die	  ze	  hebben	  gemaakt.	  	  
	  
Om	  optimaal	  gebruik	  te	  maken	  van	  automatisch	  gegenereerde	  prestatiegegevens	  bij	  het	  
aanpassen	  van	  het	  onderwijs	  aan	  de	  behoefte	  van	  de	  individuele	  leerling,	  is	  nodig	  dat	  learning	  
analytics	  in	  nauwere	  samenwerking	  met	  docenten	  ontwikkeld	  worden.	  Op	  die	  manier	  wordt	  
ervoor	  gezorgd	  dat	  docenten	  over	  de	  gegevens	  beschikken	  waar	  zij	  behoefte	  aan	  hebben	  en	  dat	  
de	  ontsluiting	  van	  die	  gegevens	  gebruiksvriendelijk	  en	  eenvoudig	  is.	  Op	  lerarenopleidingen	  zou	  
meer	  aandacht	  moeten	  komen	  voor	  het	  analyseren	  van	  data	  over	  het	  leerproces	  en	  
leeruitkomsten	  van	  leerlingen	  en	  scholen	  zouden	  docenten	  moeten	  stimuleren	  om	  zich	  hierin	  te	  
laten	  scholen.	  Bij	  het	  kiezen	  van	  een	  geschikt	  leermiddel	  om	  data	  te	  verkrijgen	  voor	  het	  geven	  
van	  feedback,	  bij	  het	  voorbereiden	  van	  lessen	  waarin	  feedback	  gegeven	  en	  bij	  scholing	  komen	  de	  
aanbevelingen	  in	  dit	  verslag	  van	  pas.	  
	  
Verder	  onderzoek	  kan	  uitwijzen	  welke	  mogelijkheden	  andere	  leermiddelen	  bieden	  om	  het	  
leerproces	  van	  de	  leerling	  te	  monitoren	  en	  persoonlijke	  feedback	  te	  geven.	  Ook	  is	  het	  relevant	  
om	  na	  te	  gaan	  of	  de	  feedbackvormen	  die	  dit	  onderzoek	  heeft	  opgeleverd	  ook	  toepasbaar	  zijn	  bij	  
andere	  onderwerpen	  dan	  Nederlandse	  spelling,	  grammatica	  en	  begrijpend	  lezen	  en	  hoe	  
leerlingen	  van	  andere	  niveaus	  en	  leerjaren	  deze	  feedback	  ervaren.	  
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Aanbevelingen	  	  
De	  aanbevelingen	  zijn	  gebaseerd	  op	  bijeenkomsten	  en	  interviews	  met	  docenten	  Nederlands	  en	  
interviews	  met	  brugklasleerlingen.	  De	  aanbevelingen	  zijn	  in	  de	  eerste	  plaats	  gericht	  op	  docenten	  
die	  zich	  bij	  hun	  handelen	  baseren	  op	  prestatiegegevens.	  Een	  deel	  van	  de	  tips	  is	  echter	  ook	  
bruikbaar	  als	  aan	  het	  handelen	  van	  de	  docent	  geen	  analyse	  van	  prestatiegegevens	  vooraf	  is	  
gegaan.	  	  
	  
ANALYSE	  PRESTATIEGEGEVENS	  
-‐staat	  uw	  sectie	  en/of	  de	  school	  voor	  de	  keuze	  om	  een	  online	  leermiddel	  aan	  te	  schaffen	  
waarmee	  u	  de	  vorderingen	  van	  leerlingen	  kunt	  bijhouden?	  Dan	  is	  het	  raadzaam	  te	  investeren	  in	  
research,	  zodat	  u	  een	  leermiddel	  aanschaft	  dat	  betekenisvolle	  en	  gebruiksvriendelijke	  
rapportages	  aanbiedt.	  Log	  in	  als	  leerling	  I,	  maak	  enkele	  oefeningen,	  doe	  hetzelfde	  voor	  leerling	  
II,	  log	  vervolgens	  in	  als	  docent	  en	  bekijk	  hoe	  gebruiksvriendelijk	  het	  prestatieoverzicht	  is	  en	  
welke	  informatie	  u	  over	  leerling	  I	  en	  II	  kunt	  zien.	  Kunt	  u	  op	  basis	  van	  deze	  gegevens	  zinvolle	  
persoonlijke	  feedback	  geven?	  	  
-‐Het	  programma	  moet	  u	  in	  staat	  stellen	  om	  prestatiegegevens	  te	  raadplegen	  bij	  
lesstofonderdelen	  die	  u	  in	  een	  lesuur	  behandelt.	  Dus	  niet	  alleen	  maar	  een	  score	  bij	  	  een	  
ontzettend	  groot	  en	  algemeen	  onderwerp	  als	  ‘Grammatica’,	  maar	  vooral	  ook	  bij	  de	  verschillende	  
onderdelen	  van	  grammatica	  zoals	  ‘voltooid	  deelwoord	  gebruikt	  als	  bijvoeglijk	  naamwoord’	  
-‐Toetst	  het	  programma	  met	  meerdere	  opgaven	  een	  lesstofonderdeel?	  Kijk	  dan	  niet	  als	  eerste	  
naar	  de	  score	  op	  1	  opgave,	  maar	  bekijk	  de	  gemiddelde	  score	  op	  het	  lesstofonderdeel.	  Ga	  
vervolgens	  na	  hoe	  de	  onderliggende	  opgaven	  zijn	  gemaakt:	  scoort	  de	  leerling	  op	  alle	  opgaven	  
over	  ‘voltooid	  deelwoord	  gebruikt	  als	  bijvoeglijk	  naamwoord’	  ongeveer	  hetzelfde?	  Of	  is	  er	  een	  
opgave	  die	  de	  gemiddelde	  score	  enorm	  beïnvloedt?	  
-‐Ga	  na	  uit	  hoeveel	  items	  een	  opgave	  gemiddeld	  bestaat:	  bij	  een	  opgave	  met	  10	  invoervelden	  
moet	  je	  5	  fouten	  maken	  om	  de	  helft	  fout	  te	  hebben,	  bij	  een	  opgave	  met	  2	  invoervelden	  zit	  je	  na	  1	  
fout	  al	  op	  50%.	  
-‐Let	  op	  het	  aantal	  gemaakte	  opgaven	  waarop	  de	  score	  bij	  het	  deelonderwerp	  is	  gebaseerd;	  een	  
score	  van	  80%	  op	  basis	  van	  twee	  gemaakte	  opgaven	  zegt	  minder	  dan	  dezelfde	  score	  bij	  tien	  
gemaakte	  opgaven.	  	  
-‐Wijkt	  de	  score	  extreem	  af	  in	  negatieve	  zin,	  kijk	  dan	  wat	  de	  leerling	  heeft	  ingevuld.	  Vaak	  blijkt	  
dat	  een	  leerling	  complete	  flauwekul	  heeft	  ingevoerd	  om	  door	  te	  kunnen	  naar	  de	  volgende	  
opgave.	  Of	  dat	  de	  instructies	  uit	  slordigheid	  niet	  letterlijk	  zijn	  opgevolgd	  waardoor	  de	  lage	  score	  
vertekenend	  is.	  Bijvoorbeeld:	  de	  leerling	  moet	  ‘evaluatie’	  goed	  spellen,	  waarbij	  ‘ua’	  is	  
weggelaten.	  De	  leerling	  vult	  ‘ua’	  in,	  maar	  zijn	  antwoord	  wordt	  foutgerekend,	  want	  volgens	  de	  
instructies	  van	  het	  programma	  moet	  hij	  het	  hele	  woord	  intypen.	  
-‐Het	  is	  handig	  als	  de	  vakdocent	  aanwezig	  is	  als	  de	  leerlingen	  oefenen	  met	  het	  online	  leermiddel.	  
Dan	  weet	  de	  docent	  eerder	  of	  leerlingen	  serieus	  werken	  en	  de	  score	  representatief	  is	  voor	  hun	  
beheersing	  van	  de	  lesstof.	  Ook	  kan	  de	  vakdocent	  dan	  sneller	  feedback	  geven.	  
-‐Benieuwd	  naar	  de	  denkfouten	  van	  de	  leerling?	  Door	  niet	  alleen	  scores	  te	  bekijken,	  maar	  ook	  de	  
instructie	  bij	  een	  opgave	  en	  de	  antwoorden	  van	  de	  leerlingen	  kunt	  u	  de	  redeneerfouten	  soms	  
ontdekken.	  
	  
FEEDBACK	  ALGEMEEN	  
-‐Als	  het	  goed	  is	  heeft	  u	  tijdens	  de	  analyse	  al	  gecheckt	  of	  de	  lage	  score	  ‘klopt’	  en	  de	  leerling	  
bijvoorbeeld	  niet	  zomaar	  wat	  heeft	  ingevuld,	  of	  de	  opdracht	  niet	  precies	  volgens	  de	  instructie	  
heeft	  uitgevoerd.	  Twijfelt	  u	  nog	  over	  de	  validiteit	  van	  de	  score,	  confronteer	  de	  leerling	  dan	  met	  
een	  door	  hem	  ingevulde	  oefening	  en	  vraag	  waarom	  hij	  heeft	  geantwoord	  wat	  hij	  heeft	  
geantwoord.	  
-‐Houd	  er	  rekening	  mee	  dat	  een	  leerling	  tijdens	  uw	  les	  kan	  ontbreken;	  heeft	  u	  bijvoorbeeld	  drie	  
leerlingen	  op	  het	  oog	  voor	  terugkoppeling,	  bereid	  dan	  feedback	  voor	  minimaal	  vier	  leerlingen	  
voor.	  	  
-‐Kiest	  u	  ervoor	  om	  uw	  leerlingen	  een	  extra	  oefening	  te	  laten	  maken?	  En	  wilt	  u	  dat	  ze	  
beredeneren	  hoe	  ze	  aan	  hun	  antwoord	  komen?	  Instrueer	  ze	  dan	  hun	  denkstappen	  op	  te	  
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schrijven	  en	  in	  te	  leveren.	  Hiermee	  vergroot	  u	  de	  kans	  dat	  het	  beredeneren	  ook	  daadwerkelijk	  
gebeurt.	  Als	  dit	  te	  bewerkelijk	  is	  kunt	  u	  de	  denkstappen	  op	  een	  formulier	  noteren	  en	  nummeren.	  
Laat	  de	  leerling	  bij	  elk	  antwoord	  de	  letter	  noteren	  van	  de	  relevante	  denkstap.	  
-‐Kost	  het	  mondeling	  instrueren	  van	  de	  leerling	  op	  wie	  uw	  feedbackinterventie	  zich	  richt	  teveel	  
tijd?	  Of	  is	  het	  een	  storende	  onderbreking	  van	  de	  les?	  Zet	  de	  instructies	  voor	  een	  leerling	  dan	  
voorafgaand	  aan	  de	  les	  op	  papier.	  
-‐Zorg	  ervoor	  dat	  helder	  is	  voor	  de	  leerling	  wat	  er	  van	  hem	  wordt	  verlangd.	  Dit	  is	  met	  name	  van	  
belang	  als	  de	  docent	  tijdens	  de	  feedbackinterventie	  niet	  (voortdurend)	  aanwezig	  is.	  Moet	  hij	  de	  
oefening	  alleen	  of	  samen	  maken?	  Naam	  op	  blaadje	  zetten?	  Blaadje	  achteraf	  inleveren	  bij	  de	  
docent?	  
-‐Voorkom	  dat	  leerlingen	  de	  persoonlijke	  feedback	  als	  een	  straf	  ervaren.	  Zeg	  bijvoorbeeld	  tegen	  
de	  lage	  scoorders:	  “Op	  het	  onderdeel	  voltooid	  deelwoord	  hebben	  jullie	  niet	  zo	  goed	  gescoord,	  
maar	  als	  je	  gaat	  oefenen,	  dan	  word	  je	  er	  beter	  in”.	  Een	  hoge	  scoorder	  die	  gekoppeld	  wordt	  aan	  
een	  lage	  scoorder,	  kan	  als	  volgt	  worden	  aangesproken:	  “Je	  hebt	  goed	  door	  hoe	  je	  de	  
persoonsvorm	  vindt	  in	  de	  zin.	  Daarom	  zetten	  we	  jullie	  bij	  elkaar,	  zodat	  de	  een	  de	  ander	  wat	  kan	  
leren	  in	  zijn	  eigen	  taal.”	  
-‐Vertel	  de	  leerling	  waarom	  u	  ze	  hebt	  uitgekozen	  voor	  de	  feedback	  en	  waarom	  de	  feedback	  nuttig	  
voor	  ze	  is.	  Dat	  motiveert.	  
	  
PER	  FEEDBACKVORM	  
Voor	  enkele	  van	  de	  feedbackvormen	  zijn	  hier	  aanbevelingen	  geformuleerd.	  
	  
Leerlingen	  beurt	  geven	  
-‐Zorg	  ervoor	  dat	  de	  leerlingen	  voor	  wie	  de	  beurten	  belangrijk	  zijn,	  niet	  het	  idee	  krijgen	  dat	  ze	  
geen	  beurt	  krijgen,	  met	  inactiviteit	  als	  ongewenst	  gevolg.	  Zeg	  dus	  niet:	  ‘ik	  geef	  drie	  mensen	  
zometeen	  de	  beurt,	  namelijk,	  Grillo,	  Jaap	  en	  Matthia’	  
-‐Bied	  de	  hoge	  scoorders	  de	  keuze	  om	  met	  iets	  anders	  aan	  de	  slag	  te	  gaan,	  zodat	  zij	  zich	  niet	  gaan	  
vervelen.	  Zet	  bijvoorbeeld	  alvast	  het	  huiswerk	  op	  het	  bord,	  voordat	  u	  lage	  scoorders	  de	  beurt	  
geeft	  
	  
Leerlingen	  met	  een	  hoge	  score	  helpen	  leerlingen	  met	  een	  lagere	  score	  
-‐Vertel	  de	  hoge	  scoorder	  wat	  u	  met	  de	  rest	  van	  de	  klas	  gaat	  behandelen	  en	  biedt	  de	  leerling	  
vervolgens	  de	  keuze:	  meedoen	  met	  de	  rest	  van	  de	  klas,	  of	  de	  lage	  scoorder	  helpen.	  	  
-‐Check	  eerst	  of	  de	  hoge	  scoorder	  de	  lesstof	  beheerst	  en	  goed	  en	  duidelijk	  kan	  uitleggen	  (scores	  
zijn	  niet	  altijd	  valide	  en	  een	  leerling	  die	  oefeningen	  bij	  een	  bepaald	  onderdeel	  goed	  maakt	  is	  niet	  
automatisch	  een	  goede	  uitlegger)	  
-‐Houd	  bij	  de	  keuze	  van	  de	  hoge	  scoorder	  rekening	  met	  zijn	  rol/positie	  in	  de	  groep	  en	  zijn	  
persoonlijkheid;	  is	  de	  leerling	  mondig	  en	  zelfverzekerd	  genoeg	  om	  klasgenoten	  waar	  nodig	  te	  
corrigeren	  	  
	  
Leerlingen	  maken	  een	  oefening,	  terwijl	  de	  docent	  in	  een	  andere	  ruimte	  is,	  of	  met	  de	  rest	  van	  de	  klas	  
bezig	  is:	  
-‐Leg	  eerst	  de	  lesstof	  uit	  (theorie	  plus	  voorbeeld),	  voordat	  u	  ze	  een	  oefening	  laat	  maken	  
-‐Voorkom	  verwarring	  en	  onzekerheid	  bij	  leerlingen	  over	  wat	  er	  moet	  gebeuren	  door	  er	  
minimaal	  een	  beurt	  bij	  te	  blijven,	  regelmatig	  polshoogte	  te	  nemen;	  of	  door	  instructie	  mee	  te	  
geven	  op	  papier	  
-‐Voorkom	  verwarring	  en	  onzekerheid	  bij	  leerlingen	  over	  het	  antwoord	  door	  er	  minimaal	  een	  
beurt	  bij	  te	  blijven,	  regelmatig	  polshoogte	  te	  nemen;	  of,	  als	  dat	  niet	  mogelijk	  is,	  geef	  een	  leerling	  
de	  rol	  van	  expert,	  geef	  hem/haar	  een	  antwoordmodel	  of	  laat	  een	  digitale	  oefening	  maken	  
waarbij	  automatisch	  terugkoppeling	  volgt.	  Of	  kijk	  achteraf	  zelf	  de	  antwoorden	  na	  en	  koppel	  
terug	  
-‐Zorg	  voor	  voldoende	  uitdaging	  voor	  leerling	  met	  een	  hoge	  score	  (hoge	  scoorder)	  door	  
voldoende	  moeilijke(r)	  opgaven	  in	  de	  oefening	  te	  stoppen	  
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-‐Als	  de	  oefening	  eruit	  bestaat	  dat	  reeds	  gemaakt	  werk,	  bijvoorbeeld	  huiswerk,	  van	  elkaar	  moet	  
worden	  nagekeken,	  controleer	  dan	  eerst	  of	  het	  werk	  gemaakt	  is	  
-‐Als	  onderdeel	  van	  de	  feedbackinterventie	  is	  dat	  leerlingen	  in	  een	  groepje	  een	  opdracht	  maken,	  
en	  elkaars	  antwoorden	  mondeling	  moeten	  corrigeren,	  laat	  ze	  dan	  1	  antwoordmodel	  inleveren.	  
Hiermee	  wordt	  voorkomen	  dat	  ze	  alleen	  hun	  eigen	  antwoord	  noteren	  en	  elkaar	  niet	  corrigeren.	  
Door	  naast	  het	  groepsantwoordmodel	  ook	  per	  leerling	  een	  blaadje	  met	  zijn	  of	  haar	  antwoorden	  
in	  te	  laten	  leveren,	  wordt	  passief	  gedrag	  van	  een	  of	  meer	  groepsleden	  voorkomen.	  	  
	  
Leerlingen	  leggen	  uit	  voor	  het	  bord:	  
-‐Gaat	  het	  om	  uitleg	  van	  nog	  niet	  behandelde	  lesstof,	  voorkom	  dan	  verwarring	  door	  vooraf	  de	  
uitleg	  en	  opgave	  van	  de	  leerling	  te	  checken	  	  
-‐Gaat	  het	  om	  reeds	  behandelde	  lesstof,	  geef	  de	  leerling	  dan	  de	  tijd	  om	  zijn	  uitleg	  voor	  te	  
bereiden,	  voordat	  hij	  voor	  het	  bord	  moet	  komen.	  Idem	  dito	  bij	  een	  opgave	  op	  het	  bord	  die	  door	  
de	  leerling	  	  klassikaal	  beantwoord	  moet	  worden.	  Hiermee	  kan	  evt.	  stress	  bij	  de	  leerling	  worden	  
weggenomen.	  
-‐Krijgt	  de	  leerling	  de	  opdracht	  om	  zijn	  uitleg	  of	  een	  zelfbedachte	  opdracht	  op	  het	  bord	  te	  zetten,	  
laat	  hem	  dit	  dan	  doen	  terwijl	  de	  rest	  van	  de	  klas	  nog	  met	  iets	  anders	  bezig	  is.	  Daarmee	  wordt	  tijd	  
bespaard.	  
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Bijlage	  I.	  Lesplan-‐formulier	  
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Bijlage	  II.	  Ervaringen	  van	  leerlingen	  per	  feedbackvorm	  
	  
In	  deze	  bijlage	  worden	  de	  ervaringen	  van	  leerlingen	  per	  feedbackvorm	  beschreven.	  Er	  wordt	  
waar	  mogelijk	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  ervaringen	  van	  hoge	  en	  van	  lage	  scoorders;	  omdat	  
laatstgenoemden	  veel	  minder	  vaak	  feedback	  ontvingen,	  is	  er	  niet	  bij	  elke	  feedbackvorm	  een	  
hoge	  scoorder	  geïnterviewd.	  	  
	  
A.	  Bij	  geselecteerde	  leerling(en)	  informeren	  naar	  score	  	  
Lage	  scoorders	  (n=2):	  
Ze	  vinden	  individuele	  aandacht	  fijn.	  Door	  terugkoppeling	  zeggen	  ze	  vaker	  te	  gaan	  oefenen.	  Dat	  
sluit	  aan	  bij	  de	  indruk	  van	  de	  mediathecaris	  die	  het	  Got	  it	  Taal-‐oefenuur	  begeleidde.	  Zij	  meent	  
dat	  er	  vergeleken	  met	  het	  jaar	  ervoor,	  toen	  ook	  geoefend	  werd	  met	  een	  online	  leermiddel	  maar	  
er	  geen	  terugkoppeling	  in	  de	  les	  Nederlands	  plaatsvond,	  er	  dit	  jaar	  veel	  serieuzer	  geoefend	  
wordt.	  	  
Maar	  een	  leerling	  die	  door	  haar	  docent	  gevraagd	  werd	  waarom	  haar	  score	  ontbrak	  en	  hierop	  
antwoordde	  dat	  ze	  langzaam	  is,	  zegt	  dat	  ze	  door	  de	  terugkoppeling	  niet	  sneller	  gaat	  werken.	  
	  
Hoge	  scoorder	  (n=1):	  
Een	  van	  de	  drie	  leerlingen	  die	  werd	  geselecteerd	  voor	  deze	  vorm	  van	  feedback,	  merkt	  op:	  
“Terugkomen	  op	  resultaten	  is	  niet	  perse	  heel	  nodig	  tijdens	  de	  vakles	  Nederlands.	  Dit	  kan	  ook	  
tijdens	  de	  GoTaalles	  [het	  uur	  waarin	  geoefend	  wordt	  met	  Got	  it	  Taal]”	  
	  
B.	  Geselecteerde	  leerling(en)	  beurt	  geven	  	  
Lage	  scoorders	  (n=6)	  
Het	  merendeel	  vindt	  dat	  de	  feedback	  geholpen	  heeft.	  	  
De	  terugkoppeling	  vinden	  de	  lage	  scoorders	  vrijwel	  allemaal	  fijn.	  Over	  het	  geven	  van	  beurten:	  
“Als	  je	  weet	  dat	  je	  geen	  beurt	  krijgt,	  ga	  je	  minder	  snel	  nadenken”.	  Vaak	  kregen	  ook	  anderen	  dan	  
zijzelf	  beurten.	  Daarover	  zeggen	  ze:	  “Het	  is	  fijn	  om	  direct	  te	  horen	  wat	  andere	  kinderen	  denken,	  
om	  te	  horen	  hoe	  ze	  aan	  hun	  antwoord	  komen”.	  	  
	  
Hoge	  scoorder	  (n=1):	  
Ze	  ervaart	  de	  terugkoppeling	  niet	  nuttig	  voor	  zichzelf,	  omdat	  ze	  vindt	  dat	  ze	  de	  stof	  al	  beheerste.	  
Anderen	  hebben	  er	  volgens	  haar	  misschien	  wel	  wat	  aan.	  De	  feedbackvorm	  vond	  ze	  niet	  speciaal.	  
	  
C.	  Geselecteerde	  leerling(en)	  maakt(maken)	  zelfde	  opdracht	  als	  de	  rest,	  maar	  krijgt(krijgen)	  	  
hulp	  van	  docent	  en/of	  controle	  van	  docent	  (n=5)	  
Lage	  scoorders	  (n=5):	  
Eén	  leerling	  uitgezonderd,	  vinden	  ze	  allemaal	  dat	  de	  terugkoppeling	  geholpen	  heeft.	  	  
Ze	  vinden	  de	  terugkoppeling	  bijna	  allemaal	  fijn.	  Een	  enkeling	  vindt	  het	  niet	  prettig	  om	  zelf	  de	  
beurt	  te	  krijgen,	  maar	  als	  anderen	  de	  beurt	  krijgen	  ervaart	  deze	  leerling	  dat	  wel	  als	  fijn,	  want	  
dan	  ziet	  hij	  hoe	  zij	  het	  aanpakken.	  
	  
D.	  Geselecteerde	  leerlingen	  maken	  zelfde	  opdracht	  als	  de	  rest,	  maar	  zijn	  gekoppeld	  omdat	  de	  ene	  
hoog	  scoort	  en	  de	  andere	  laag.	  
Lage	  scoorders	  (n=3):	  
Ze	  vinden	  de	  feedback	  nuttig.	  Een	  leerling	  die	  zijn	  huiswerk	  moest	  laten	  nakijken	  door	  een	  hoge	  
scoorder,	  en	  vice	  versa,	  zegt	  dat	  dit	  niet	  heeft	  plaatsgevonden	  omdat	  zijn	  klasgenoot	  zijn	  
handschrift	  niet	  kon	  lezen.	  Het	  kan	  ook	  zijn	  dat	  hij	  zijn	  huiswerk	  niet	  had	  gemaakt.	  
	  
Hoge	  scoorder	  (n=1):	  	  
Hij	  vindt	  niet	  dat	  de	  feedback	  hem	  erg	  geholpen	  heeft,	  maar	  hij	  kan	  niet	  motiveren	  waarom	  niet.	  	  
	  
E.	  Geselecteerde	  leerling(en)	  krijgt(en)	  afwijkende	  opdracht.	  	  
Lage	  scoorders	  (n=16):	  
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Een	  krappe	  meerderheid	  vindt	  dat	  de	  feedback	  geholpen	  heeft,	  hoewel	  leerlingen	  vaak	  
toevoegen	  dat	  ze	  de	  stof	  al	  beheersten.	  Leerlingen	  die	  buiten	  het	  lokaal	  in	  duo’s	  of	  met	  een	  
groepje	  iets	  moesten	  doen,	  merken	  hierover	  op	  dat	  ze	  het	  hierdoor	  beter	  snappen	  dan	  wanneer	  
ze	  de	  opgave	  klassikaal	  hadden	  moeten	  maken.	  Een	  ander	  vindt	  het	  goed	  om	  meer	  oefeningen	  te	  
krijgen	  als	  je	  het	  niet	  goed	  hebt	  gedaan.	  
	  
Leerlingen	  die	  de	  feedback	  niet	  nuttig	  vonden,	  geven	  hiervoor	  als	  verklaring	  dat	  ze	  de	  stof	  al	  
beheersten,	  dat	  de	  opgave	  slechts	  uit	  twee	  zinnen	  bestond,	  dat,	  indien	  de	  opdracht	  samen	  met	  
een	  klasgenoot	  gemaakt	  moest	  worden,	  een	  klasgenoot	  het	  verkeerde	  antwoord	  kan	  geven	  en	  
dat	  de	  docent	  er	  niet	  bij	  stond	  om	  de	  antwoorden	  te	  controleren,	  kortom	  dat	  ze	  niet	  weten	  of	  ze	  
het	  goed	  hebben	  gedaan.	  Een	  ander	  vindt	  het	  gebrek	  aan	  controle	  niet	  erg:	  “Als	  je	  de	  regels	  kent	  
moet	  het	  wel	  goed	  gaan.”	  
	  
Een	  lage	  scoorder	  vond	  het	  eng	  om	  aan	  het	  bureau	  van	  de	  docent	  hardop	  een	  opgave	  te	  
beantwoorden,	  maar	  noemde	  dit	  tegelijkertijd	  ‘heel	  goed’.	  Drie	  anderen	  die	  buiten	  het	  lokaal	  aan	  
het	  werk	  werden	  gezet,	  vonden	  dit	  niet	  erg,	  maar	  zitten	  liever	  in	  de	  klas.	  Een	  derde	  dacht	  
aanvankelijk	  dat	  hij	  in	  de	  problemen	  zat	  omdat	  hij	  naar	  een	  ander	  lokaal	  werd	  gestuurd.	  
	  
F.	  Geselecteerde	  leerlingen	  krijgen	  afwijkende	  opdracht,	  maar	  zijn	  gekoppeld	  omdat	  de	  ene	  hoog	  
scoort	  en	  de	  andere	  laag.	  	  
Lage	  scoorders	  (n=17):	  
Het	  merendeel	  geeft	  aan	  dat	  de	  feedback	  geholpen	  heeft.	  
Het	  is	  volgens	  de	  leerlingen	  nuttig	  omdat	  ze	  er	  meer	  bij	  na	  gaan	  denken	  (een	  leerling	  geeft	  aan	  in	  
Got	  it	  Taal	  de	  oefeningen	  af	  te	  raffelen),	  omdat	  ze	  herhalen,	  omdat	  ze	  erachter	  komen	  wat	  ze	  fout	  
hebben	  gedaan,	  of	  “omdat	  kinderen	  duidelijker	  zijn	  dan	  volwassenen”.	  Met	  dit	  laatste	  doelt	  de	  
lage	  scoorder	  op	  de	  les	  waarin	  een	  hoge	  scoorder	  moest	  zeggen	  of	  zijn	  antwoord	  goed	  of	  fout	  
was.	  Op	  de	  interviewvraag	  hoe	  je	  daar	  duidelijk	  of	  onduidelijk	  in	  kunt	  zijn	  kan	  de	  leerling	  geen	  
bevredigend	  antwoord	  geven.	  De	  betrokken	  docent	  denkt	  dat	  de	  lage	  scoorder	  zich	  simpelweg	  
veiliger	  voelde	  bij	  de	  hoge	  scoorder	  dan	  bij	  hem:	  “In	  het	  bijzijn	  van	  een	  klasgenoot	  is	  hij	  minder	  
zenuwachtig”.	  	  
	  
De	  leerling	  die	  in	  een	  groepje	  in	  het	  lokaal	  een	  opgave	  moest	  maken,	  vindt	  dat	  de	  feedback	  niet	  
echt	  geholpen	  heeft,	  want	  “iedereen	  lachte	  en	  het	  was	  rommelig”.	  
	  
De	  feedbackvorm	  wordt	  als	  goed,	  leuk,	  prettig,	  handig,	  normaal	  ervaren,	  maar	  het	  was	  ook	  raar	  
dat	  leerlingen	  iets	  uitlegden	  aan	  anderen.	  Apart	  met	  een	  klasgenoot	  de	  antwoorden	  vergelijken	  
is	  fijn,	  want:	  “Je	  kunt	  je	  ervoor	  schamen	  als	  je	  klassikaal	  een	  fout	  antwoord	  geeft	  of	  vraagt	  wat	  je	  
verkeerd	  hebt	  gedaan.”	  
Een	  leerling	  zou	  de	  feedback	  als	  normaal	  hebben	  ervaren	  als	  de	  filmer	  er	  niet	  bij	  was	  geweest.	  
Twee	  leerlingen	  vonden	  het	  vervelend	  dat	  zij	  een	  aparte	  opdracht	  kregen,	  omdat	  voor	  de	  rest	  
van	  de	  klas	  zichtbaar	  was	  dat	  zij	  het	  onderdeel	  niet	  (goed)	  beheersten.	  	  
	  
Hoge	  scoorders	  (n=6):	  
Bijna	  alle	  hoge	  scoorders	  vinden	  dat	  de	  feedback	  heeft	  geholpen.	  
Ze	  ervaren	  het	  als	  fijn	  om	  te	  herhalen,	  het	  was	  leuk	  en	  nuttig	  omdat	  ze	  nu	  weten	  hoe	  ze	  dingen	  
moeten	  uitleggen	  aan	  anderen,	  en	  door	  erover	  na	  te	  denken	  beheersen	  ze	  de	  stof	  nog	  beter.	  Het	  
is	  ook	  fijn	  om	  meer	  zelfvertrouwen	  te	  krijgen.	  Een	  docent	  zegt	  over	  de	  hoge	  scoorders:	  “Bij	  
sommigen	  ontwikkelde	  zich	  een	  bepaalde	  trots.	  Het	  geeft	  ze	  een	  idee	  van	  vertrouwen:	  ‘jij	  mag	  
dit	  nu	  aan	  een	  groepje	  uitleggen’”	  (DJ,	  i’view)	  
Een	  kritische	  kanttekening	  van	  een	  hoge	  scoorder	  is	  dat	  hij	  wel	  graag	  moeilijker	  stof	  had	  
gekregen.	  Een	  ander	  vond	  het	  saai	  omdat	  hij	  niet	  veel	  te	  doen	  had.	  Ook	  vond	  hij	  het	  raar	  dat	  hij	  
de	  rol	  van	  expert	  had,	  hij	  wist	  zelf	  niet	  dat	  hij	  er	  zo	  goed	  in	  was.	  Een	  ander	  vond	  het	  niet	  nuttig	  
voor	  zichzelf,	  eerder	  voor	  de	  andere	  leerlingen.	  Weer	  een	  ander	  vindt	  het	  jammer	  dat	  ze	  lesstof	  
mist	  die	  met	  de	  rest	  van	  de	  klas	  behandeld	  werd,	  hoewel	  ze	  het	  wel	  leuk	  vond	  om	  anderen	  te	  
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helpen.	  Een	  hoge	  scoorder	  die	  de	  instructie	  kreeg	  om	  de	  lage	  scoorder	  zelf	  de	  antwoorden	  te	  
laten	  formuleren,	  hielp	  uiteindelijk	  toch	  zelf	  mee,	  omdat	  ze	  het	  zielig	  vond	  voor	  de	  lage	  scoorder.	  
Een	  leerling	  geeft	  aan	  dat	  	  ze	  prettig	  vond	  dat	  ze	  in	  een	  ander	  lokaal	  werd	  gezet,	  want	  hier	  was	  
het	  rustiger.	  Aanvankelijk	  vond	  ze	  het	  wel	  wat	  ongemakkelijk	  dat	  ze	  aan	  een	  jongen	  werd	  
gekoppeld	  (gefluit	  van	  de	  klas).	  
	  
G.	  Geselecteerde	  leerling(en)	  voor	  het	  bord	  halen	  om	  uit	  te	  laten	  leggen	  	  
Lage	  scoorder	  (n=1):	  
De	  leerling	  vond	  de	  terugkoppeling	  nuttig,	  omdat	  hij	  nu	  weet	  dat	  er	  in	  de	  gebiedende	  wijs	  geen	  
onderwerp	  zit.	  	  
	  
H.	  Geselecteerde	  leerling(en)	  voor	  het	  bord	  halen	  om	  uit	  te	  laten	  leggen,	  plus	  deze	  leerling(en)	  	  
helpt(helpen)	  leerlingen	  in	  de	  klas	  individueel	  	  
Hoge	  scoorder	  (n=1):	  
De	  leerling	  zegt	  zelf	  ook	  meer	  van	  de	  terugkoppeling	  geleerd	  te	  hebben.	  Ze	  vond	  het	  leuk	  dat	  zij	  
mocht	  uitleggen.	  
	  
	  
	  


