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Vraag 

Ontwikkelen kleuters zich beter en sneller als ze regelmatig feedback krijgen op het werk 

in hun portfolio - in plaats van tweejaarlijks een rapport? 

 

Kort antwoord 

 

Er is weinig bekend over het effect van feedback in een kleuterportfolio op de 

ontwikkeling van kleuters. Voor kleuters, die situaties minder gemakkelijk kunnen 

terughalen, geldt waarschijnlijk nog meer dan voor oudere leerlingen dat feedback vooral 

effectief is als het direct na de taak gegeven wordt.  

 

Toelichting antwoord 

 

Feedback bij kleuters 

 

Of er specifieke vormen van feedback zijn die juist kleuters helpen om hun zelfregulatie 

te ontwikkelen, is niet bekend uit de wetenschappelijke literatuur. Waarschijnlijk gelden 

de algemene principes van feedback ook bij kleuters.  

 



 
 
 

 
 

In een eerder antwoord van de Kennisrotonde staat uitgebreid beschreven welke vormen 

van feedback effectief zijn om de motivatie en leerprestaties van leerlingen te 

bevorderen (Kennisrotonde, 2018). Daarin staat onder meer beschreven dat feedback 

direct na het uitvoeren van de taak het meest effectief is (Kennisrotonde, 2018), vooral 

voor beginnende leerlingen (Shute, 2008). Dit geldt waarschijnlijk des te meer voor 

kleuters, die een minder ontwikkeld geheugen hebben en situaties dus minder goed 

terug kunnen halen (Kennisrotonde, 2019). Van een rapport aan het eind van het 

semester mag daarom weinig leerresultaat verwacht worden.  

 

Verder is bekend dat prijzen van resultaat, intelligentie of aangeboren talent, weinig 

effectief is (Hattie & Timberley, 2007). Daarom is het belangrijk om feedback te geven 

op het proces: het prijzen van de strategie, de ideeën, het doorzettingsvermogen en de 

vooruitgang van de kinderen. Bijvoorbeeld: “Hier heb je heel hard aan gewerkt.”, “Super 

van jou dat je niet meteen opgaf toen het niet lukte.”, “Jij hebt de verschillende stappen 

goed gevolgd.”, of “Wat een goed idee van jou om met die blokken een huisje te 

bouwen, nu is het veel steviger.” Op die manier ondervinden kinderen dat niet het 

resultaat, maar wel de inspanning die je levert belangrijk is.  

 

Voor welke kleuters is feedback belangrijk? 

 

Sommige kleuters lijken gevoeliger voor feedback dan andere. Er zijn leerlingen die zich 

makkelijk aanpassen aan de meeste leeromgevingen, terwijl andere kinderen juist veel 

gevoeliger zijn voor de kwaliteit van instructie en feedback (Kegel et al., 2011). 

 

Portfolio voor kleuters  

 

Met een portfolio wordt een verzameling van werken of opdrachten van een leerling 

bedoeld. Bijvoorbeeld een map met tekeningen en foto’s van een leerling. Het 'moderne' 

portfolio is een (digitale) persoonlijke map met een inventarisatie van persoonlijke 

vaardigheden onderbouwd met bewijzen, afgemeten aan een standaard, met daarbij een 

persoonlijk stappenplan. In het basisonderwijs wordt steeds vaker gewerkt met een 

portfolio.  

 

Er is geen empirisch onderzoek bekend naar portfoliogebruik voor kleuters en het effect 

ervan op hun ontwikkeling. We weten daarom niet welke vormen en welke frequentie van 

feedback in een portfolio het meest bijdragen aan het leren van kleuters.  
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