
Feedbacksessie Taalbeleidsdag 3/5/16  



“Hoe maak je van feedback een  
krachtig taalontwikkelingsinstrument?” 

Overzicht feedbackmethodes 
 - doel? 
 - focus (product- of procesgericht)? 
 - rol van de docent? 
 
Discussiethema’s: 
1. Hoe haalbaar zijn bepaalde vormen van feedback binnen 

een opleiding en binnen een bepaalde groepsgrootte?  
 

2. Bespreking van een aantal concrete feedbackinstrumenten  
 

3. Hoe staat peerfeedback in relatie tot docentenfeedback, en 
wat betekent het in het licht van de verbeterlast? Kunnen 
studenten groeien in het geven van peerfeedback? 
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Welke feedback leidt tot  

bekwame en autonome schrijvers? 
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3 grote vormen van feedback, volgens DOEL: 

 

1) Correctieve of beoordelende feedback 

 direct 

 indirect 

2) Tekstverbeterende feedback 

3) Schrijverontwikkelende feedback 

-> eerder ‘feedforward’ acties 
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1) Correctieve of beoordelende feedback (correctie) 

 

• Wordt in hoger onderwijs gegeven als de tekst “af” is. 

• Wordt summatief ingezet (meteen scoretoekenning) 

• Geeft student inzicht in de beoordeling:  
• Wat zijn de sterke en zwakke punten van de tekst? 

• Welke fouten heb ik gemaakt? 

• Waarom is de tekst beoordeeld zoals hij beoordeeld is? 

 

-> studenten houden erg van deze vorm van feedback 

-> indien enkel summatief: zeer beperkt leereffect 
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1) Correctieve of beoordelende feedback (correctie) 

 DIRECT: 

 De docent geeft meteen de doelvorm of de verbetering.  

 Soms voegt de docent aanbevelingen toe: wat moet de 
student doen om een volgende keer een hoger resultaat 
of een betere tekstkwaliteit te bereiken? 

 

-> vereist geen bewerking van informatie door de student 

-> correcties zijn gebonden aan specifieke tekst 
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1) Correctieve of beoordelende feedback (correctie) 
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1) Correctieve of beoordelende feedback (correctie) 

 INDIRECT 

 Fouten worden onderstreept, maar NIET meteen 
gecorrigeerd 

 Soms met opmerkingen of vragen in de kantlijn 

 Of foutcoderingen 



1) Correctieve of beoordelende feedback (correctie) 

 INDIRECT 

 

 

 

 

 

 

 

-> studenten moeten zelf bedenken wat de correcte vorm is 

-> codes geven inzicht in terugkerende fouten 
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CODE UItleg 

S / ZS Syntaxis  / zinsstructuur 

M Morfologie (vervoegingen, adjectief, artikel, prepositie..) 

WS Woordenschat (niet accuraat, incorrect, variatie, ….) 

ST Stijl / structuur (gebrek aan alinea’s, fout gebruik van alinea’s, 
geen duidelijke samenhang, weinig structuur..) 

SP Spelling 

IH Inhoud (klopt niet, tegenstrijdig, foutief,…) 

IP Interpunctie (leestekens e.d.) 

F formulering 
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2) Tekstverbeterende feedback 

 

• Geeft handvatten voor revisie 

• Feedbackgever geeft niet alleen aan wat minder 
goed/onduidelijk is, maar ook houvast voor verbetering van 
de tekst. 

• Meestal gebruikt voor voorlaatste versie 

• Summatief én formatief  
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-> deels procesgerichte feedback 

-> doel: verbetering huidige tekst 

-> enkel docentenfeedback 
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3) Schrijverontwikkelende feedback 

= Feedforward activiteiten die moeten leiden tot een betere 
volgende tekst 

 

• de student moet inzicht krijgen in zijn/haar schrijfproces 

• de student moet leren om zijn tekst met andere ogen te 
bekijken 

 -> verplaatsen in de lezer, reflecteren op eigen tekst 

• de student moet gereviseerde teksten kunnen indienen 

 -> vereist ander soort lezen en denken 

 -> leidt tot langere time-on-task 
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3) Schrijverontwikkelende feedback 

Inzicht in eigen schrijfproces door: 

 

• invullen van schrijfvragenlijsten: ben ik een engineer/sculptor? 

   (https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2mMgjaweQS8VqRf) 

• bekijken van opnames van studenten die een schrijfopdracht 

   uitvoeren (zie http://uahost.uantwerpen.be/osc/academic) 

• registreren van eigen schrijfproces 

 -> inputlog 

 -> screenfilms 
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3) Schrijverontwikkelende feedback 

BIJ SCHRIJFTAKEN: 

• oefenen met lezersperspectief & reflectie op eigen tekst 

• indienen van gereviseerde teksten 

  

 kan opgevangen worden door een combinatie van 
 collectieve feedback en peerfeedback 
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3) Schrijverontwikkelende feedback 

Collectieve feedback met een feedforward karakter: 

 gebruik van schaalteksten 

 

• gemiddelde tekst, 2 niveaus lager en hoger 

• duidelijke niveauverschillen in doelgerichtheid en coherentie 

• evt geannoteerde teksten 

• individuele teksten krijgen score die plaatsing op schaal 

    mogelijk maakt 

-> reflectietaak: wat maakt teksten van 1 niveau hoger beter? 

-> revisietaak: hoe kan ik opschuiven op de schaal? 
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3) Schrijverontwikkelende feedback 
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50 
- 2SD 

Inhoud & titel 
Hoewel er wel heel veel informatie gegeven wordt, slaagt de tekst er niet in om de inhoud helder 
naar voren te brengen. Dat begint al bij de titel, die weinig informatief is. Daarnaast lopen 
hoofdzaken en details voortdurend door elkaar waardoor er geen inhoudelijke focus is. Hier en 
daar bevat de tekst zelfs verkeerde informatie.  
  
Structuur 
Ook de structuur ondersteunt geenszins de informatie-overdracht en een alinea-indeling 
ontbreekt. De tekst stopt ook nogal abrupt.   
  
Stijl en taalgebruik 
Daarnaast is de tekst ook stilistisch zwak. Ambtelijk taalgebruik (humanitaire werking opstarten; 
vredesfaciliteit), moeilijk leesbare formuleringen en soms ook foute woordkeuze (bewren, ***) 
leiden tot een ondermaatse afstemming op het lezerspubliek. 

 
 

Samenvatting 

De Europese Unie omvat 450 miljoen burgers, dit is meer dan de som van de inwoners 
van Amerika en Rusland. De werking van de Unie baseert zich niet op één doel ; er zijn 
verscheidene doelstellingen. Een eerste focuspunt is het verlichten van menselijk lijden 
veroorzaakt door natuurrampen. De Unie zal in dat geval een humanitaire werking 
opstarten (waarvoor recent wederom 100 miljoen is vrijgemaakt). Deze werking omvat 
het voorzien van medicijnen, voeding, drinkbaar water, tenten... De EU gaat zich ook 
toewijden aan gebieden waar conflicten  zijn om die weer te helpen opbouwen. Zo werd 
er 1 miljard vrijgemaakt voor de heropbouw van Afghanistan. Dit doet de Unie vanuit 
het standpunt dat vrede een basisvoorwaarde is voor duurzame ontwikkeling. Zo heeft 
de Unie een vredesfaciliteit met een fonds van 250 miljoen opgericht om vrede te 
bewren. Een tweede doel is dat de Unie op internationaal niveau haar eigen 
economische- en handelsbelangen wil verdedigen. Hiervoor stimuleert de instelling 
open markten, economische groei en stabiliteit. Niet enkel doet ze dit voor de Westerse 
landen, ook voor ontwikkelingslanden ( die bevinden zich in gebieden van Afrika, De 
Caraïben en De Stille Oceaan).  Zij worden gesteund met het oog op een welvarend 
geglobaliseerd beleid. Om dit te bereiken beseft de Unie ook dat de infrastructuur in 
veel landen verbeterd moet worden om zo de Europese markt open te trekken voor de 
ontwikkelingslanden. 
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Inleiding 
De Europese Unie en haar lidstaten betalen aan de ontwikkelingslanden meer dan 30 
miljard euro officiële hulp per jaar. Als voornaamste leverancier van hulp, zal de EU 
jaarlijks in totaal 39 miljard euro bijeenbrengen.  
  
EU en ontwikkelingshulp 
Ontstaan als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, was de eerste zorg van de Europese 
Unie de landen en volkeren van Europa tot elkaar te brengen. Naargelang de Unie 
groter werd en meer verantwoordelijkheden op zich nam, moest zij echter ook haar 
betrekkingen met de rest van de wereld gaan overdenken. Vandaag wil de Unie de 
bevolkingen van de minst ontwikkelde landen de middelen geven om hun eigen 
ontwikkeling te controleren. 
Zij werkt hiervoor samen met andere landen en internationale organisaties zodat 
iedereen kan profiteren van open markten, economische groei en stabiliteit. Ook 
beschouwt de Europese Unie het vandaag nog steeds als een van haar taken om het 
menselijk lijden te verlichten dat door natuurlijke rampen wordt veroorzaakt. Het doel 
daarbij is om zo snel mogelijk hulp te bieden aan slachtoffers, zonder te letten op ras, 
religie of politieke overtuiging. Bovendien helpt de Unie mensen voor te bereiden op 
eventuele rampen in regio’s of landen waar een groot risico voor aardbevingen, 
orkanen, overstromingen of droogte bestaat. Bovendien speelt de EU een belangrijke 
rol in de strijd tegen armoede. 
Zo verdubbelde de Europese Unie in 2013 de humanitaire hulp in Syrië door nog maar 
eens 100 miljoen euro vrij te maken. Het geld is onder andere bestemd voor de 
aankoop van medicijnen, voeding, drinkbaar water en tenten. 

100 
Gemiddelde tekst 

Inhoud & titel 
De centrale boodschap van de tekst wordt duidelijk opgebouwd: van algemeen naar een concreet 
voorbeeld. De focus van de inleiding is daarentegen te eenzijdig. De visuele structuur van de tekst 
(alinea’s, kopjes) zorgt ervoor dat de lezer de informatie-opbouw goed kan volgen, al ontbreekt er 
een duidelijke titel om de tekst te kaderen. Er wordt geen verkeerde informatie gegeven, maar de 
formulering van de informatie is enigszins tendentieus (met name de laatste alinea).  
  
Structuur 
De visuele structuur van de tekst is in orde. De inhoudelijke structuur binnen de alinea’s laat af en 
toe te wensen over (bijv. alinea 3).  
  
Stijl en taalgebruik 
De tekst houdt qua woordkeuze en zinsformulering goed rekening met het doelpubliek. Een 
stilistisch minpunt is de herhaling van de signaalwoorden (bijv. bovendien). Daarnaast is de spelling 
en interpunctie niet overal correct.  

toegepaste  
criteria 
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3) Schrijverontwikkelende feedback 

Peerfeedback met een feedforward karakter 

• studenten geven feedback op vergelijkbare taken van 

    medestudenten 

• student als feedbackgever: 

-> training in lezersperspectief: ben ik altijd mee met de tekst? 

-> formuleren van feedback stimuleert reflectie over schrijven en is een 

    schrijfoefening op zich 

-> krijgt een andere kijk op eigen tekst 

• student als ontvanger van feedback 
-> krijgt productgerichte feedback 

-> leert omgaan met feedback, leert alternatieven afwegen 
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3) Schrijverontwikkelende feedback 

Peerfeedback met een feedforward karakter: 

• Ingenieurswetenschappen, rapporten van werfbezoeken 

• 8 werfrapporten worden voorzien van peerfeedback 

-> verslagen random toegewezen aan 2 andere groepen 

    (zie Blackboard voor handleiding) 

-> feedbackgevers werken met rubriek 

-> feedback wordt teruggekoppeld aan auteursverslagen 

-> gereviseerde versie wordt ingediend 
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3) Schrijverontwikkelende feedback 

Studenten moeten begeleid worden bij het geven van feedback! 

 

• redactievergadering in groepen om criteria goede tekst te 

   bepalen (feed-up) 

• gerichte opdrachten bij het geven van feedback 

   (eerst focus op coherentie, dan stijl, …) 

• feedback op feedback (doe ik het goed? mijn feedbackgever?) 

• begin met kleine schrijfopdrachten 
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3) Schrijverontwikkelende feedback 

Cursus ‘Academisch Schrijven’, schakelstudenten MPC 

 

• wekelijks kleine schrijfopdrachten tijdens college 

-> studenten wisselen van computer en schrijven feedback bij 

     tekst medestudent 

-> studenten wisselen weer van station en bespreken feedback 

-> elke week krijgt 1 lid van schrijfgroep docentenfeedback 

 - op collegetaak zelf 

 - op manier waarop feedback gegeven werd 

-> feedback wordt door student met groep gedeeld 

-> best practices worden getoond in volgend college 
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3) Schrijverontwikkelende feedback 
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Feedback: product- of procesgericht? 

PRODUCT PROCES 
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Feedback: product- of procesgericht? 

PRODUCT PROCES 

corrigerende 
feedback 

direct 
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Feedback: product- of procesgericht? 

PRODUCT PROCES 

corrigerende 
feedback 
indirect 

corrigerende 
feedback 

direct 
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Feedback: product- of procesgericht? 

PRODUCT PROCES 

tekstverbeterende 
feedback 

corrigerende 
feedback 
indirect 

corrigerende 
feedback 

direct 
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Feedback: product- of procesgericht? 

PRODUCT PROCES 

peerfeedback 
met rubriek 

tekstverbeterende 
feedback 

corrigerende 
feedback 
indirect 

corrigerende 
feedback 

direct 
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Feedback: product- of procesgericht? 

PRODUCT PROCES 

peerfeedback 
zelf formuleren 

peerfeedback 
met rubriek 

tekstverbeterende 
feedback 

corrigerende 
feedback 
indirect 

corrigerende 
feedback 

direct 
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Feedback: product- of procesgericht? 

PRODUCT PROCES 

schrijfvragenlijsten 

peerfeedback 
zelf formuleren 

peerfeedback 
met rubriek 

tekstverbeterende 
feedback 

corrigerende 
feedback 
indirect 

corrigerende 
feedback 

direct 
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Feedback: product- of procesgericht? 

PRODUCT PROCES 

registratie  
schrijfproces 

schrijfvragenlijsten 

peerfeedback 
zelf formuleren 

peerfeedback 
met rubriek 

tekstverbeterende 
feedback 

corrigerende 
feedback 
indirect 

corrigerende 
feedback 

direct 
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Feedback opgedeeld volgens rol docent: 

 

 

registratie  
schrijfproces 

schrijfvragenlijsten 

peerfeedback 
zelf formuleren 

peerfeedback 
met rubriek 

tekstverbeterende 
feedback 

corrigerende 
feedback 
indirect 

corrigerende 
feedback 

direct 

ZELF  
CORRIGEREN 

CORRIGEREN 
BEGELEIDEN 

INZICHT 
GEVEN IN 

SCHRIJFPROCES 
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1. Hoe haalbaar zijn bepaalde vormen van feedback 
binnen een opleiding en binnen een bepaalde 
groepsgrootte?  

 

2. Bespreking van een aantal concrete 
feedbackinstrumenten  

 

3. Hoe staat peerfeedback in relatie tot docentenfeedback, 
en wat betekent het in het licht van de verbeterlast? 
(Kunnen studenten groeien in het geven van 
peerfeedback?) 
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1. Hoe haalbaar zijn bepaalde vormen van feedback binnen een 
opleiding en binnen een bepaalde groepsgrootte?  

 

• CASE 1: Roel is praktijkassistent en geeft onder meer het 
opleidingsonderdeel Nederlandse Taalbeheersing aan een groep 
van 150 BA1-studenten. Die studenten moeten op het einde van 
hun traject een essay kunnen schrijven volgens de regels van de 
kunst. Hoe pak je de feedback aan? 

• CASE 2: Steffi geeft biologie aan onder meer een groep van 20 
BA3-studenten. Ze moeten een paper voor het vak schrijven, 
maar er worden zo veel taal- en formuleringsfouten in die papers 
gemaakt dat ze de begrijpelijkheid van de inhoud belemmeren. 
Taal is echter geen kerncompetentie van het vak. Hoe kan hier 
feedback gegeven worden? 
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2) Bespreking van een aantal concrete feedbackinstrumenten  

 

 

 

 

1) Schaalteksten master MPC 

 

2) Correctiegids - Rechten 

 

3) Feedbackinstrument OOW 

 

4) Verbeterfiche TiB 
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3) Hoe staat peerfeedback in relatie tot docentenfeedback, en 
wat betekent het in het licht van de verbeterlast?  
 
Extra vragen: 
Wat zijn de voordelen en nadelen van peerfeedback t.o.v. 
docentenfeedback? 
Hoe betrouwbaar is peerfeedback?  
Kan peerfeedback ook summatief worden ingezet?  
Zijn studenten in staat om goede peerfeedback te geven? 
Kunnen studenten groeien in het geven van peerfeedback? 
Moet peerfeedback ook (peer)feedback krijgen?   
… 
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Aan jullie! 
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