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Vraag  

Aan welke eisen moet feedback aan docenten voldoen om te maken dat deze motiveert 

tot professionalisering? 

 

Kort antwoord 

In verschillende reviewstudies en kwalitatieve studies naar wat voor docenten effectieve 

en motiverende vormen van feedback zijn, komen de volgende voorwaarden voor die 

feedback naar voren: feedback moet doelgericht en concreet zijn, veilig zijn, aansluiten 

op ontwikkelvragen van de docent, passen in een leerlijn, en overtuigend zijn (gestoeld 

op ‘bewijs’). Bovendien is het beter om meer positieve feedback dan negatieve feedback 

te geven.  

 

Toelichting antwoord 

 

Wat is feedback? 

Concreet is feedback de informatie die iemand krijgt over zijn/haar gedrag, in relatie tot 

gewenst gedrag, waarbij opvattingen over en kennis van het vertoonde en van het 

gewenste gedrag door de feedbackgever worden geëxpliciteerd. Het doel van feedback is 

bijdragen aan ontwikkeling. Dat impliceert dat feedback gekoppeld moet zijn aan 

formatieve evaluatie: om feedback te kunnen geven moet eerst informatie over het 

getoonde gedrag, verzameld en geïnterpreteerd worden in relatie tot beoogd gedrag 

(Black & William, 2003). Als dat goed gebeurt, kan gerichte feedback aanleiding geven 

tot reflectie en leren (Gabelica, Van den Bossche, Segers, & Geijselaers, 2012; Tripp & 

Rich, 2012; Voerman, Meijer, Korthagen, & Simons, 2015).  

 

Voorwaarden voor effectieve en motiverende feedback 



 
 

Verschillende studies wijzen uit dat het geven van feedback aan leerlingen op basis van 

een goede analyse van (formatieve) evaluatieresultaten, een sterk positief effect kan 

hebben op leerprocessen, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan (Black & William, 

1998; Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). Onderzoek naar leerprocessen van 

docenten in het PO, VO en HO wijst in dezelfde richting: feedback kan het leerproces van 

docenten sterk bevorderen en de motivatie van docenten om te professionaliseren 

positief beïnvloeden. Echter, als aan belangrijke voorwaarden niet wordt voldaan kan het 

ook geen of zelfs een negatief effect hebben (Gabelica et al., 2012; Tripp & Rich, 2012; 

Voerman et al., 2015). Hieronder wordt ingegaan op voorwaarden voor effectieve en 

motiverende feedback die uit verschillende reviewstudies en uit kwantitatieve en 

kleinschaliger kwalitatieve studies naar voren komen. Er is geen onderzoek gevonden 

waarin is onderzocht welke voorwaarden het meeste invloed hebben, al wordt in de 

verschillende onderzoeken vaak benadrukt dat een veilige leeromgeving onontbeerlijk is 

om überhaupt te kunnen leren.  

 

Doelgericht en concreet 

Er zijn sterke aanwijzingen uit onderzoek dat het belangrijk is dat de feedback die aan 

docenten gegeven wordt over duidelijke en concrete doelen gaat (Borko et al., 2011; 

Brouwer et al., 2017; Hill & Grossman, 2013; Maandag, Helms-Lorenz, Lughart, Verkade, 

& Van Veen, 2017). Algemene, ongerichte feedback aan docenten zoals ‘dat ging goed’ is 

vrij zinloos (Hattie, 2009). Een voorbeeld van een concreet leerdoel als onderdeel van 

feedback is: leren eerst begrip te peilen door diagnostische vragen te stellen in plaats 

van meteen het antwoord te geven. Zo’n leerdoel moet eerst worden gespecificeerd op 

het niveau van acties en handelingen: wat, wanneer, hoe vaak, hoe precies et cetera. 

Belangrijk is dat feedback vervolgens aansluit op dat concrete niveau (Brouwer et al., 

2017; Biancarosa et al. 2010; Desimone et al., 2002; Hill & Grossman, 2013). Een 

onderbouwing van de concrete handelingen vormt de koppeling met de theorie (waarom 

is het belangrijk om diagnostische vragen te stellen? Wat zijn dan goede diagnostische 

vragen?). Om in te schatten of de docent goede vragen stelt, is kennis van het vak nodig 

en het is dan ook belangrijk dat degene die de docent feedback geeft, een vakspecialist 

is (Hill & Grossman, 2013). Tenslotte lijkt het van belang dat niet alleen concrete 

taakspecifieke feedback wordt gegeven aan docenten (bijvoorbeeld: heb je goede vragen 

gesteld aan leerlingen?), maar dat er ook feedback is op het langere termijn leerproces. 

Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor vragen als: waar sta je nu, wat beoog je en 

wat zou dan een volgende stap kunnen zijn in jouw ontwikkeling (feed-up), en wat 

zouden strategieën kunnen zijn om daar te komen (feed-forward)? (Eraut, 2007) (zie ook 

verderop bij leerlijn). 

 

Eigenaarschap  

Er zijn sterke aanwijzingen dat het belangrijk is dat de docent die feedback krijgt, zich 

ook eigenaar voelt van de ‘leervraag’, of zich in ieder geval eigenaar gaat voelen. 

Wanneer feedback betrekking heeft op eigen echte leervragen die de docent zelf heeft 

geformuleerd, is het ervaren eigenaarschap vanzelfsprekend groot (‘concern-gestuurd’) 

(Tripp & Rich, 2012).  

Er kan gestuurd worden in leervragen door lessen te observeren met kijkkaders zoals 

ICALT (Hurk et al, 2016). Evenwichtig gebruik van dergelijke kijkkaders maken zowel 



 
 

‘deficiënties in gedrag’ zichtbaar als gedrag dat iemand al beheerst. Docenten-in-

opleiding die feedback kregen in de vorm van data over hun handelen verzameld met het 

ICALT kijkkader, verbeterden bijvoorbeeld in korte tijd hun lespraktijk (Hurk et al., 

2016). Er zitten echter ook nadelen aan het werken met kijkkaders. Een valkuil is dat de 

focus komt te liggen op deficiënties in gedrag en dat kan negatieve effecten hebben op 

de motivatie van de docent (zie ook verderop bij: balans positieve en negatieve 

feedback). Een ander nadeel van feedback op grond van kijkkaders kan zijn, dat de 

feedback niet aansluit op de ervaringen en leervragen van de docent. Daar kunnen soms 

botsende opvattingen aan ten grondslag liggen over wat goed lesgeven behelst. Het is 

dan belangrijk om opvattingen te expliciteren.  

Om zich eigenaar te gaan voelen van een leervraag of ontwikkelpunt, kan het helpen als 

docenten op basis van een aantal mogelijke gewenste lespraktijken, zelf kiezen waarop 

ze zich willen richten bij hun professionele ontwikkeling (Tripp & Rich, 2012). Uit de 

psychologie weten we dat mensen alleen gedrag veranderen als ze het nieuwe gedrag 

wenselijk vinden en ook inschatten dat ze het kunnen leren (Smedslund, 2012; Fishbein 

& Ajzen, 2010). Zelfvertrouwen in dat je iets kunt leren, blijkt een belangrijke bepalende 

factor te zijn voor het productief deelnemen aan professionalisering. Bovendien zijn er 

sterke aanwijzingen dat als doelen van de school samenvallen met die van de docent, dit 

de motivatie voor professionele ontwikkeling versterkt (Thoonen et al., 2011). 

 

Feedback op basis van bewijs 

Uit verschillende kwalitatieve onderzoeken komt naar voren dat betrouwbaarheid en 

‘urgentie’ van de data-bronnen waarop de feedback gestoeld is, belangrijk is. Met name 

data over leerprocessen (bijvoorbeeld taakgerichtheid, betrokkenheid of motivatie van 

leerlingen) en data over leerlingprestaties (bijvoorbeeld door toetsen), kunnen bijdragen 

aan gevoelde urgentie bij de docent om te professionaliseren. ‘Duidelijk bewijs’ draagt bij 

aan het vertrouwen in de gegeven feedback, en dit kan ook bijdragen aan het 

verantwoordelijkheidsgevoel van de docent (Losada & Heaphy, 2004; Tripp & Rich, 

2012). Video-opnamen van lessen kunnen dienen als ‘direct bewijs’ voor docent- en 

leerlinggedrag, maar moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie bij video 

feedback).  

 

Leerlijn 

Verschillende onderzoeken laten zien dat feedback eigenlijk pas echt zin heeft als het 

systematisch en vaker per schooljaar gebeurt, waardoor een leerlijn (in 

docentontwikkeling) ontstaat en progressie zichtbaar wordt (Biancarosa et al. 2010; 

Darling-Hammond et al., 2009; Desimone et al., 2002). Dit hangt ook weer samen met 

het belang van positieve feedback en het belang van succeservaringen (zie Balans 

positieve-negatieve feedback en leren van succes). Een ‘leerlijn’ impliceert dat er in 

feedbackmomenten inhoudelijk moet worden voortgebouwd op eerdere feedbackrondes. 

Dat wordt makkelijker wanneer elkaar systematisch feedback geven onderdeel is van de 

schoolcultuur (zie hieronder bij Veilig leerklimaat). 

 

Veilig leerklimaat 

Voor een veilig leerklimaat is het allereerst van het grootste belang, dat formatieve 

evaluatie en feedback gericht is op leren en (professionele) ontwikkeling, en niet op 



 
 

beoordelen (Hattie, 2009; Black & William, 2003). Dat betekent dat formatieve evaluatie 

en feedback geen input mag vormen voor – bijvoorbeeld – beoordelingsgesprekken. 

Daarnaast is het belangrijk dat de schoolcultuur feedback geven en ontvangen stimuleert 

en faciliteert, en dat iedereen (dus ook leidinggevenden) deelneemt (Darling-Hammond 

et al., 2009; Fullan, 2009; Thoonen et al., 2011; Kennisrotonde, 2018). Faciliteren van 

formatieve evaluatie en feedback houdt in dat er gelegenheid is (bijvoorbeeld door 

inroostering van tijd) om lessen te observeren en na te bespreken.  

 

Balans positieve-negatieve feedback en leren van succes 

Het is beter om meer positieve dan negatieve feedback te geven. Teveel feedback is 

nooit goed, en algemene positieve feedback (goed gedaan!) ook niet (Losada & Heaphy, 

2004; Fredrickson, 2013). (zie ook eerder bij ‘doelgericht en concreet’). Reflecteren op je 

kernkwaliteiten op basis van feedback, lijkt positieve effecten te hebben op 

zelfvertrouwen, ervaren autonomie en daarmee op motivatie (Visser et al., 2017; Zwart 

et al., 2015). In het verlengde daarvan zijn er aanwijzingen dat het leren van 

succeservaringen, niet alleen het zelfvertrouwen en de motivatie vergroot, maar 

docenten ook helpt om dergelijke succeservaringen als uitgangspunt te nemen voor 

bredere implementatie (zie Dam et al., 2016). Het is dan wel van belang dat de 

‘succeservaring’ goed verkend en geanalyseerd wordt, aan de hand van vragen als 

bijvoorbeeld: In welke les lukte het je om met leerlingen een klassengesprek te voeren 

over een moeilijk probleem?’ Wat waren de omstandigheden? Hoe verliep het proces? 

Wat deed jij? Wat deden de leerlingen? Et cetera. Voor een beschrijving van 

‘modelgestuurd leren van succes’ zie Janssen et al. (2008).  

 

Manieren om feedback te structureren 

Er zijn verschillende methodes bekend die ingezet kunnen worden om feedback bij 

collega’s te structuren. Video feedback wordt het meest gebruikt en daarom hier 

beschreven.  

 

Video feedback 

‘Video feedback’ wordt veel gebruikt en er is veel kwalitatief onderzoek naar gedaan 

waaruit blijkt dat het een effectief middel is. Video feedback geeft de docent de 

mogelijkheid naar zichzelf te kijken en gedachten bij het handelen te expliciteren (Christ 

et al., 2017). Een docent kan opnamen gebruiken als data-bron voor zelfevaluatie, maar 

verschillende studies laten zien dat feedback van iemand die meekijkt beter werkt. Het is 

belangrijk dat feedback gestructureerd is en gericht op relevant gedrag (dus met een 

duidelijk doel/kijkkader) (Fukkink et al., 2011). Als er een doel is vastgesteld, is het 

belangrijk dat relevant gedrag gekoppeld wordt aan dat doel: waar moeten we op letten? 

Gewoon maar een opname bekijken heeft weinig leereffect, het is heel belangrijk dat 

relevant gedrag wordt herkend en dat is niet vanzelfsprekend (Gaudin & Chalies, 2015). 

Video feedback biedt bovendien de gelegenheid om te focussen op non-verbale 

communicatie. Het is bij uitstek een middel om docenten te helpen om achterliggende 

opvattingen en impliciete aannames bij gedrag en beslissingen over gedrag, te 

expliciteren (Borko et al., 2011; Fukking et al., 2011; Tripp & Rich, 2012; Voerman et 

al., 2015). Docenten kunnen zich zo ook bewust worden van hun gedrag en 

achterliggende opvattingen (Voerman et al., 2015). 



 
 

 

 

Conclusie 

Feedback kan een heel goed middel zijn om docenten te motiveren tot verdere 

professionele ontwikkeling. Uit onderzoek komt een aantal voorwaarden naar voren voor 

motiverende en effectieve feedback. Bekend is dat feedback doelgericht en concreet 

moet zijn, dat de feedback moet aansluiten bij de concerns en (leer)vragen van de 

docent, dat de docent moet geloven in de inhoud van de feedback die gegeven wordt, en 

dat feedback geven onderdeel moet zijn van een leerlijn en geen eenmalig gebeuren. 

Voorwaarde voor positieve effecten van feedback is verder zeker ook dat er een veilig 

klimaat is binnen de school. En tot slot: positieve feedback enthousiasmeert meer leidt 

dan negatieve feedback.  

Van de genoemde voorwaarden is niet bekend welke het belangrijkste is. Vaker lijkt dat 

ze in samenhang bijdragen aan effectief inzetten van feedback met als beoogde 

opbrengst verdere professionalisering van docenten. Video feedback is een goede 

methode om feedback gestructureerd in te zetten binnen een onderwijsorganisatie.  
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Meer weten?  

Bekijk het antwoord op de vraag ‘Wat zijn condities voor zelfregie van leraren op hun 

professionele ontwikkeling en wat is de rol van de schoolleider als facilitator hiervan?’ 

 

Onderwijssector  

Primair VO, maar ook relevant voor PO en HO 

  

Trefwoorden  

Feedback; Formatieve toetsing; motivatie en leren; docenten 
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