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1 Inleiding 

 

1.1 Regeling EXMO 

Kennisnet ondersteunt mbo-onderwijsinstellingen die zich afvragen of de inzet van 

hun ict-toepassingen de verwachte opbrengsten ook daadwerkelijk opleveren. Ken-

nisnet helpt de onderwijsinstellingen met kennis bij het maken van onderbouwde 

keuzes over inzet van ict in het onderwijs. Zo is het goed als een instelling beschikt 

over feiten over wat werkt en niet werkt met een bepaalde ict-toepassing door er op 

kleine schaal mee te experimenteren, voordat ze besluit deze toepassing organisa-

tiebreed in te voeren. De aard van deze vragen en toepassingen zijn, net zoals het 

mbo-veld, erg divers. Het kan bijvoorbeeld gaan om ict-toepassingen die bijdragen 

aan het verhogen van motivatie, het boeken van tijdwinst of het verbeteren van leer-

prestaties.  

Om na te gaan of een ict-toepassing meerwaarde heeft, wordt er onder regie van 

Kennisnet een kleinschalig onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft de onderwijs-

instelling heel gericht antwoord op de vraag of de gebruikte ict-toepassing in de ge-

kozen setting werkt of niet. Deze empirisch gefundeerde kennis is niet alleen van be-

lang voor de betrokken onderwijsinstelling. De resultaten van het onderzoek dragen 

ook bij aan systematische kennisopbouw voor de mbo-sector als geheel over wat 

wanneer wel en wanneer niet werkt met ict. Met deze kennis kan succesvolle inzet 

zich herhalen en kan voorkomen worden dat men onnodig doorgaat met niet goed 

werkende toepassingen/leersituaties (Kennisnet, 2010). 

1.2 De kennispiramide 

EXMO daagt scholen uit om hun ideeën over de opbrengsten van ict voor het onder-

wijs te verdedigen, uit te proberen en te laten toetsen. Het idee en de uitvoering van 

het project ligt bij de school, de beschrijving van de interventie en de toetsing van 

opbrengsten bij een onafhankelijke onderzoeker. 

Uitgangspunt voor de resultaten van het onderzoek is de kennispiramide van Ken-

nisnet (zie figuur 1): 

 inspiratie: het zou kunnen (het idee) 

 existentie: het bestaat (de uitvoering) 

 perceptie: men vindt (ervaren opbrengsten) 

 evidentie: het is bewezen (gemeten opbrengsten) 
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De kennispiramide bestaat uit vier niveaus van kennis, oplopend van „zacht‟ naar 

„hard‟. Kennisnet streeft naar zo hard mogelijke bewijzen. De kennispiramide levert 

de bouwstenen voor kennisstapeling. Ieder onderzoek bouwt voort op beschikbare 

kennis over de effecten van ict bij het leren. 

De onderzoeken in de EXMO regeling richten zich op de twee hoogste niveaus van 

de piramide, de perceptie en de evidentie. De niveaus van inspiratie en existentie zijn 

hieraan voorafgegaan. Scholen hebben zich al ideeën gevormd over de werking van 

hun interventie en in sommige gevallen zijn interventies ook al eerder toegepast in 

hun onderwijspraktijk.  

In de beschrijving van de resultaten wordt ingegaan op alle niveaus. De beoogde in-

terventie wordt beschreven (het idee), de wijze waarop deze in de praktijk wordt uit-

gevoerd, de ervaringen van de betrokkenen en de gemeten opbrengsten. 

1.3 Ingebrachte interventie: training feedback 

Studio T is een Business School, die driejarige niveau 4 opleidingen MBO verzorgt 

met de studierichtingen „watermanagement‟, „energie‟ en „voeding‟ binnen een ge-

zonde leefomgeving en duurzame vrijetijdsbesteding. Studio T werkt sinds het 

schooljaar van 2009-2010 met het onderwijsconcept Virtual Action Learning (VAL), 

ontwikkeld door Jos Baeten. In het voorstel van Studio T staat dat zij met behulp van 

ict competentiegericht onderwijs mogelijk willen maken, waarbij het vermogen van 

deelnemers om kennis, inzicht, vaardigheden en houding te integreren en daarbij de 

transfer te maken naar verschillende beroepscontexten centraal staat. Door VAL 

verwacht men te bereiken dat deelnemers effectiever studeren, met een hoger leer-

Figuur 1 De Kennispiramde 
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rendement en meer toegesneden op competentiegericht onderwijs en het toekomsti-

ge beroepenveld.  

Binnen het VAL-concept wordt gewerkt aan de hand van elf stappen, waarvan stap 

vijf betrekking heeft op feedback. De feedback die studenten elkaar geven wordt bij-

gehouden door het systeem. Een eerste analyse van de feedback door de projectlei-

der, toont dat studenten vooral hun vrienden feedback geven en dat de feedback die 

ze elkaar geven, niet wordt benut om het product aan te passen / bij te stellen / te 

verbeteren. Studio T wil graag dat studenten elkaar meer en betere inhoudelijke 

feedback gaan geven en dat zij die feedback benutten om de kwaliteit van hun eind-

product en daarmee dus ook het leerrendement te verhogen. Het proces van feed-

back krijgen, geven en gebruiken moet nog beter worden vormgegeven. Daartoe wil 

Studio T aan de hand van dit onderzoek inzicht verkrijgen in het effect van training 

gericht op feedback, in het kader van de zojuist geschetste wenselijke ontwikkelin-

gen. 
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2 Praktijktheorie en onderzoeksopzet 

2.1 Praktijktheorie 

Studio T wil aan de hand van dit onderzoek inzicht krijgen in het effect van een trai-

ning aan adolescenten, op het geven van meer inhoudelijke feedback, aan een bre-

dere doelgroep dan de eigen vrienden en het benutten van de ontvangen feedback. 

Omdat blijkt dat de studenten meer begeleiding nodig hebben om op een goede ma-

nier feedback te geven en benutten om tot betere producten te komen, heeft Citowoz 

aangeboden een training aan studenten te verzorgen. Citowoz heeft in eerste instan-

tie training gegeven aan docenten, zodat zij op de hoogte zijn van de inhoud van de 

training aan studenten en tevens zelf beter in staat de studenten te begeleiden in de 

VLC. Deze training van docenten is geen onderdeel van het onderzoek en de mate 

waarin deze training, ofwel de begeleiding van de docenten bijdraagt aan de ontwik-

keling van de studenten valt buiten dit onderzoek.  

De deelnemende studenten hebben ook een training van Citowoz gehad. De presen-

taties die ten grondslag aan beide trainingen lagen, zijn bijgevoegd in de bijlage. 

Op basis van de ervaringen van de school zijn de volgende hypotheses door de 

school geformuleerd: 

 Het trainen van studenten in het geven van feedback, zorgt er voor dat studen-

ten meer feedback gaan geven (in termen van kwantiteit / aantallen). 

 Het trainen van studenten in het geven van feedback, zorgt er voor dat studen-

ten meer verschillende vormen van feedback gaan geven (een kleiner percen-

tage complimenten en een groter percentage leeswijzers / inhoudelijke feed-

back). 

 Het trainen van studenten in het geven van feedback, zorgt er voor dat studen-

ten meer feedback gaan geven aan mensen buiten hun vriendenkring (op basis 

van het sociogram). 

 Het trainen van studenten in het geven van feedback, zorgt er voor dat studen-

ten de feedback die zij krijgen, beter benutten (in termen van hoe vaak studen-

ten hun product aanpassen). 
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De hypotheses van de school leiden tot het volgende conceptueel model: 

  

 

 

De onafhankelijke variabele is de training „feedback‟ en de afhankelijke variabele is 

het geven en benutten van de gegeven feedback, met wat betreft de gegevens feed-

back aandacht voor: 

 De hoeveelheid gegeven feedback; 

 De verschillende vormen van feedback (oplopend in niveau); 

 Aan wie de studenten feedback geven (vrienden of niet); 

2.2 Vraagstelling 

De onderzoeksvraag die het uitgangspunt vormt voor dit onderzoek, luidt: 

Leidt het trainen van studenten in het geven van feedback (sociaal en/of cognitief) tot 

een verbetering van de feedback (hoeveelheid, variëteit in inhoud en variëteit in 

doelgroep) en daardoor tot een hoger leerrendement (in termen van het aanpassen 

van leerproducten)? 

2.3 Theoretische verdieping 

In dit hoofdstuk vindt een theoretische inbedding plaats van het onderzoek naar VAL. 

Daarbij komt eerst de achtergrond van het didactische concept aan de orde, waarna 

verder wordt ingegaan op de plek van feedback in het proces. Vervolgens komt aan 

de orde wat goede feedback omvat. 

2.3.1 VAL en VLC 

VAL (Virtual Action Learning) is een onderwijsconcept, ontwikkeld door Baeten, dat 

gebaseerd is op de didactische concepten van Action Learning, waarbij een virtuele 

leeromgeving centraal staat (de Virtual Learning Communiy of VLC). Binnen VAL 

worden lerenden gestimuleerd hun eigen leerproces te regisseren, zelf verschillende 

bronnen te raadplegen en in interactie met medestudenten kennis te ontwikkelen, ter 

bevordering van hun producten. Onderdeel van dit proces is het geven en ontvangen 

van feedback op de producten. 

In het gehele VAL proces omvat het geven van feedback stap 5. De beschrijving van 

VAL van de andere stappen is weergegeven op de volgende pagina. Het onderzoek 

gaat verder niet in op de andere processtappen, maar gaat enkel in op het geven en 

ontvangen van feedback. De elf stappen van VAL zijn: 

Sociale en cognitieve training 

„feedback‟ aan studenten 

Het geven en benutten van 

feedback door studenten 
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1. Competentieprofiel opstellen; 

2. Kiezen leerarrangementen (gekoppeld aan onderdelen uit het competentiepro-

fiel); 

3. Informatie selecteren (bronnen zoeken en raadplegen); 

4. Leerproducten maken (die ontstaan uit een leerarrangement); 

5. Virtuele leerinteractie (feedback geven, ontvangen en verwerken); 

6. Bijeenkomsten, zoals colleges, campfire story‟s, training, individuele coaching; 

7. Best practising (waarderen, kiezen beste leerproducten); 

8. Editorial review (valideren leerproducten); 

9. Publiceren op de plaza; 

10. Assessment;  

11. Beoordeling en reflectie. 

De docent ondersteunt het proces, biedt begeleiding aan en beoordeelt de studenten 

(Baeten, 2009). Studenten worden uitgedaagd om zelf verantwoordelijkheid te ne-

men voor hun ontwikkeling. Studenten worden door VAL gestimuleerd om hun eigen 

leerproces te sturen, leervragen te stellen en verschillende kennisbronnen te verken-

nen en raadplegen. Hiernaast wordt er intensief geleerd van medestudenten, wordt 

nieuwe kennis gekoppeld aan bestaande kennis, ontstaat op die wijze nieuwe kennis 

en geven studenten presentaties aan een specifiek publiek. Binnen VAL ligt de na-

druk op de interactie tussen studenten in plaats van op puur en alleen productie van 

leerproducten (Baeten, 2009). Dit alles wordt gestimuleerd door ze in een virtuele 

leeromgeving te plaatsen (de VLC). In de VLC communiceren studenten met elkaar 

via het platform, plaatsen zij leervragen, kunnen zij elkaars leerproducten bekijken en 

feedback geven op elkaars leerproducten. Docenten kunnen door middel van de 

leerproces- analyse bekijken wat een student heeft gedaan. 

Binnen de virtuele omgeving waarin studenten werken aan leerarrangementen is het 

geven en ontvangen van (peer) feedback een belangrijke factor (Stap vijf in de VAL 

cyclus). Studenten plaatsen leerproducten in VAL en medestudenten kunnen feed-

back geven op deze leerproducten. In VAL geven studenten elkaar feedback zonder 

inmenging van de docent. De feedbackfunctie is van formatieve aard omdat het de 

bedoeling is dat studenten door het geven en ontvangen van feedback in gaan zien 

waar zij zichzelf binnen een leerarrangement kunnen verbeteren 

Dit hoofdstuk gaat nu verder in op de kwaliteit van feedback, zowel volgens de theo-

rie van VAL als de theorie van Hattie en Timperley. 

2.3.2 Kwaliteit van feedback 

In het artikel genaamd „The Power of Feedback‟, geven Hattie en Timperley (2007) in 

hun meta-analyse aan dat in eerdere onderzoeken naar feedback (van 1981 tot 

1996) meerdere malen is aangetoond dat het geven van feedback een effect heeft 

op het bereiken van doelen. Daarbij benoemen zij tevens dat er onderscheid te ma-

ken is naar de impact van verschillende soorten feedback, in verschillende contex-

ten. Uit deze analyse blijkt dat studenten het meest gebaat zijn bij informatieve feed-

back gericht op de taak en hoe ze deze taak effectiever uit kunnen voeren (proces). 
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Feedback kan volgens Hattie en Timperley (2007) een antwoord geven op drie vra-

gen: 

 Wat is mijn doel? 

 Welke vooruitgang heb ik geboekt richting mijn doel? 

 Welke activiteiten moet ik ondernemen om meer vooruitgang te boeken? 

Deze vragen zijn respectievelijk gerelateerd aan de concepten feed up, feed back en 

feed forward. 

De feedback kan gericht zijn op vier niveaus: taak, proces, zelfregulatie en persoon-

lijk. Taakfeedback heeft betrekking op het opgeleverde werk. Is dit correct of niet cor-

rect en wat is er nodig om het product te verbeteren, bijvoorbeeld meer informatie 

toevoegen over een bepaald onderwerp. Proces feedback richt zich op het proces 

dat nodig is om een taak uit te voeren of een product te maken. Deze feedback richt 

zich op het verwerken van informatie of leerprocessen die nodig zijn voor een beter 

begrip of een betere uitvoering van de taak. Zelfregulatie feedback heeft betrekking 

op het vermogen voor zelfevaluatie en het zelfvertrouwen. Persoonlijke feedback is 

gericht op het “zelf” en is vaak niet direct gerelateerd aan de taak, zoals “je bent een 

goede student”, “dat is een intelligent antwoord, goed gedaan”. Feedback op het per-

soonlijk niveau wordt beschouwd als het minst effectief. Feedback op het niveau van 

zelfregulatie en het proces worden beschouwd als krachtig omdat ze bijdragen aan 

diep leren en het beheersen van taken.  

In het artikel van Hattie en Timperley (2007) wordt tevens verwezen naar een onder-

zoek van Kluger en DeNisi (1996) die onderzoek hebben gedaan naar de invloed van 

positieve en negatieve feedback. Daarbij benoemen zij dat het effect van positieve of 

negatieve feedback, afhankelijk is van het niveau van de feedback, hoewel ze be-

noemen dat in het algemeen negatieve feedback meer effect heeft. Bij taakfeedback 

is bijvoorbeeld negatieve feedback het meest zinvol, omdat in deze feedback concre-

te verbeterpunten zijn benoemd. Ook op het persoonlijk niveau en op het niveau van 

zelfregulatie is negatieve feedback effectief, hoewel bij deze laatste de betrokkenheid 

ten aanzien van het bereiken van de doelen een betere voorspeller van de effectivi-

teit van de feedback, dan het onderscheid in positieve en negatieve feedback en dat 

tevens karaktereigenschappen van de feedbackontvanger daarbij een rol spelen 

(Van Dijk en Kluger, 2001). 

De theorie van Hattie en Timplerley is benut om voor het onderzoek de vormen van 

feedback in kaart te brengen. Met name als feedback ingaat op verbetermogelijkhe-

den (dus negatieve feedback en feed forward) zijn in het kader van de manier waar-

op feedback binnen VAL wordt benut, de soorten feedback waar het grootste effect 

van te verwachten is. 

In het VAL systeem zijn verschillende vormen van feedback die de studenten elkaar 

kunnen geven, gebaseerd op de kennis en ervaring binnen VAL. Deze verschillende 

vormen zijn ingedeeld in drie fasen, zoals weergegeven in onderstaande figuur: 
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De eerste fase is de gewenningsfase. Dit is het laagste niveau waarop studenten el-

kaar feedback kunnen geven en deze fase omvat een compliment en een leesbewijs. 

Een compliment toont dat de student het product positief waardeert en uit een lees-

bewijs blijkt dat de student het product serieus heeft gelezen.  

De tweede fase van feedback geven is gericht op verdieping. Om dit niveau te berei-

ken moeten de studenten die elkaar feedback geven op de hoogte zijn van het doel 

en de inhoud van de opdracht waar zij aan werken. Dit niveau omvat begripsvorming 

en een aanvulling. Uit de begripsvorming feedback blijkt dat de student een begrips-

volle relatie kan leggen tussen verschillende aspecten van het product en uit een 

aanvulling blijkt dat de student een relevante aanvulling op het product kan leveren. 

De laatste fase van feedback geven die studenten kunnen bereiken binnen de VLC, 

is de fase van verrijking. Deze fase omvat een verbetering en een verrijking. Uit ver-

beteringsfeedback blijkt, dat de student met nieuwe informatie binnen dit kennisob-

ject kan aangeven hoe en met welk resultaat een product kan worden verbeterd. De 

verrijking toont aan dat de student met nieuwe, relevante informatie buiten dit ken-

nisobject kan aangegeven hoe en met welk resultaat het product substantieel kan 

worden verbeterd. Daarnaast kan aan de hand van deze feedback blijken dat de stu-

dent in staat is aan te geven met welke achterliggende theorie het product kan wor-

den verbonden en hoe daardoor de kwaliteit van het product substantieel wordt ver-

rijkt. 

In zowel de indeling van Hattie en Timperley als de indeling zoals gebruikt bij VAL, is 

een opbouw in kwaliteit te zien. Wat betreft de indeling van Hattie en Timperley is de 

mate waarin de feeback ingaat op verbetermogelijkheden een indicatie van kwaliteit. 

Ditzelfde geldt voor de indeling in VAL: hoe hoger de fase, hoe concreter de student 

omschrijft op wat voor manier een product verbeterd kan worden en waarom dat van 

Figuur 2: Soorten feedback in VAL (Citowoz, 2011) 
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belang is. Er is gekozen om beide indelingen in kaart te brengen, omdat de indeling 

van VAL inherent aan dit onderwijsconcept gekoppeld is en deze bevindingen kun-

nen worden onderbouwd door gebruik te maken van de indeling van Hattie en Tim-

plerley, die in meerdere onderzoeken wetenschappelijk is onderbouwd. 

Nu een beeld is geschetst van de theoretische achtergrond van feedback en de con-

cepten VAL en VLC, gaan de volgende paragrafen in op de onderzoeksopzet. 

2.4 Onderzoeksdesign 

In deze paragraaf is aandacht voor de onderzoekspopulatie, de opzet van het onder-

zoek, de onderzoeksactiviteiten (vragenlijst en interviews) en de respons op de vra-

genlijsten, om een beter beeld te schetsen van het uitgevoerde onderzoek. 

2.4.1 Onderzoekspopulatie en opzet 

In leerjaar 1 en 2, van de niveau 4 opleiding, zijn twee communities van gemiddeld 

14 studenten beschikbaar voor het onderzoek (klas 1.1 heeft 14 studenten, klas 1.2 

heeft 13 studenten, klas 2.1 heeft 15 studenten en klas 2.2 heeft 14 studenten). Deze 

communities worden begeleid door verschillende coaches. Wat betreft achtergrond-

kenmerken (geslacht en leeftijd) zijn de communities niet vergelijkbaar, om die reden 

is er voor gekozen uit te gaan van een pretest-posttest design waarbij geen controle-

groepen beschikbaar zijn. Dit betekent dat de resultaten van de voormeting worden 

vergeleken met de resultaten van de nameting en op basis van de overlap en ver-

schillen tussen deze metingen, conclusies worden getrokken. Het missen van een 

controlegroep betekent dat niet kan worden bepaald in hoeverre de ontwikkeling tus-

sen de voor- en nameting het gevolg is van de interventie. Er zijn tal van andere fac-

toren die een bijdrage kunnen hebben geleverd aan deze ontwikkeling, zoals het feit 

dat de studenten ouder zijn geworden. Normaliter zou het effect van externe factoren 

zichtbaar worden in de ontwikkeling van de controlegroep tussen de voor- en name-

ting, maar dat is bij dit onderzoeksdesign niet mogelijk. Hierop wordt  verder inge-

gaan in de conclusie. 

De training in het eerste leerjaar is gericht op het sociale aspect van feedback geven, 

dat past volgens de school bij de ontwikkeling van de studenten. Verder worden in 

het tweede leerjaar twee trainingen gegeven, gericht op zowel het sociale aspect als 

het cognitieve aspect van feedback geven. Dit sluit aan bij de wens van Studio T om 

zowel de harde kant, als de zachte kant van feedback geven mee te nemen in het 

onderzoek. 

Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

      T0 T1 T2 

Geen R (klas 1, coach 1)  EG M X1 M 

Geen R (klas 1, coach 2)  EG M X1 M 
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Geen R (klas 2, coach 3)  EG M X2 M 

Geen R (klas 2, coach 4)  EG M X2 M 

T: testmomenten 

R: Randomisatie 

EG: Experimentele groep 

X1: Interventie: sociale feedbacktraining  

X2: Interventie: sociale en cognitieve feedbacktraining 

M: meting gegeven feedback in het systeem 

Verder is het van belang om aan te geven dat de periode van de voormeting voor de 

eerste klas liep van 27 september tot 12 december en de nameting of posttest van 7 

maart tot en met 22 mei. Voor de tweede klas wijken deze periodes af van de eerste 

klas vanwege een tussentijdse stageperiode. De pretest liep voor klas 2 van 5 januari 

tot 5 maart en de posttest van 13 april tot 31 mei.  

2.4.2 Analyse gegeven feedback 

In dit onderzoek bestaan de voor- en nameting van het experiment uit de analyse 

van de door de studenten gegeven feedback. Hiervoor is gekozen omdat in dit on-

derzoek het gedrag dat studenten vertonen wanneer zij elkaar feedback geven cen-

traal staat. Door studenten te vragen naar hun gedrag, komen niet altijd alle zaken 

die voor het onderzoek relevant zijn naar voren. De analyse van de feedback wordt 

wel onderbouwd met interviews met studenten, om ook de meningen of beweegre-

denen van studenten te achterhalen.  

Hoeveelheid feedback 

Bij de analyse is uitgegaan van de hoeveelheid feedback, de soort feedback volgens 

VAL, de vorm van de feedback volgens Hattie en Timperley (2007), aan welke ande-

re studenten feedback wordt gegeven en de waardering in de feedback. De hoeveel-

heid feedback wordt in kaart gebracht door het totaal aantal keren dat de studenten 

elkaar feedback geven in kaart te brengen per klas.  

Mening over de feedbackontvanger 

Om te kunnen bepalen in hoeverre studenten mensen buiten hun vriendenkring 

feedback geven, stellen de studenten voorafgaand aan het onderzoek een socio-

gram op. Dit doen studenten door van de studenten uit hun klas aan te geven welke 

drie zij het aardigst vinden (positief) en welke drie studenten zij het minst aardig vin-

den (negatief). De rest van de studenten in de klas worden meegenomen als zijnde 

neutraal. Om te bepalen of een student tot de vriendenkring behoort, wordt het soci-

ogram benut.  

Voor de relatie tussen de studenten wordt uitgegaan van de mening van de feed-

backgever over de feedbackontvanger. Er zijn in het kader van de relatie tussen de 

studenten dus drie opties, namelijk: 

 Gever positief over ontvanger; 

 Gever neutraal over ontvanger; 
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 Gever negatief over ontvanger. 

De soort feedback zoals ingedeeld in VAL 

De soort feedback vinkt de student zelf in het systeem aan. Deze zelfbeoordeling 

wordt in het onderzoek gecontroleerd en daar waar nodig aangepast of aangevuld 

door de projectleider. Vervolgens is deze beoordeling door de onderzoekers gecon-

troleerd op consistentie. Ondanks het feit dat studenten in het eerste leerjaar slechts 

compliment of leesbewijs kunnen aanvinken, kan de beoordeling van de projectleider 

en onderzoekers van deze feedback van een hoger niveau zijn, indien wordt voldaan 

aan de eisen die ten aanzien van de kwalitatief betere feedback zijn gesteld. 

De vorm van de feedback volgens Hattie en Timperley 

De analyse van de vorm van de feedback is gebaseerd op de theorie van Hattie en 

Timplerley (2007) en daarbij wordt uitgegaan van het niveau van de feedback, het 

type feedback en de geuite waardering in de feedback. 

Benutting van de feedback 

Om in kaart te brengen in hoeverre studenten de verkregen feedback benutten, 

wordt gekeken naar of studenten hun product aanpassen nadat zij er feedback op 

hebben gekregen. Reden hiervoor is dat het systeem alleen bijhoudt of een product 

is aangepast en niet hoe vaak een product is aangepast. Omdat de docenten de tus-

senproducten niet beoordelen, is het niet mogelijk om de toegenomen kwaliteit van 

tussenproduct tot eindproduct mee te nemen. Wel is het mogelijk om het feit dat stu-

denten hun product aanpassen, af te zetten tegen hoe vaak studenten feedback 

hebben gehad en wat voor feedback dat was. 

Samenvattend is bij de analyse uitgegaan van de volgende aspecten: 

1. De hoeveelheid feedback (in totaal per klas); 

2. De mening van de student ten aanzien van de feedbackontvanger; 

3. De soort feedback (compliment en leesbewijs in het eerste leerjaar, aangevuld 

met begripsvorming, aanvulling, verbetering en verrijking in het tweede leerjaar); 

4. De vorm van de feedback volgens Hattie en Timperley (2007), omvattende: 

 Het niveau van de feedback (taak, proces, zelfregulatie en persoonlijk); 

 Het type feedback (feed up, feed back of feed forward); 

 De waardering van de feedback (positief, negatief of beide); 

5. De benutting van de feedback (ja of nee). 

2.4.3 Studentenquête 

Er is daarnaast een gestructureerde vragenlijst afgenomen bij studenten, om na te 

gaan hoe de studenten de training(en) hebben ervaren. Alle studenten hebben deze 

vragenlijst ingevuld en de vragenlijst had betrekking op de verschillende trainings-

momenten en inhouden, wat studenten hebben geleerd van de training, de manier 

waarop de studenten deze inzichten hebben geïntegreerd in de manier waarop zij 

feedback geven en hoe leuk en zinvol zij deze training vonden. Verder is in de vra-

genlijst kort ingaan op de ervaringen van de studenten in de VLC en of zij feedback 
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meer of beter benutten ten behoeve van hun eindproduct. De vragenlijst is opgeno-

men in de bijlage van deze rapportage. 

2.4.4 Interviews 

In het kader van dit onderzoek zijn interviews gehouden met zowel de docenten die 

de studenten hebben begeleid en daarnaast zelf een training hebben gehad, als met 

de studenten die afhankelijk van hun leerjaar, één of twee trainingen hebben ge-

volgd. De interviews met docenten zijn voornamelijk om de begeleiding die de stu-

denten hebben gekregen in kaart te brengen en de interviews met studenten zijn ter 

onderbouwing van de resultaten van de vragenlijst en analyse van de feedback. Om 

te bepalen hoe de training van studenten heeft plaatsgevonden, krijgen de studenten 

tijdens de interviews vragen over hoe zij de training hebben ervaren en welke aspec-

ten van de training zij het minst en meest zinvol achtten. Bij de selectie van studen-

ten voor de interviews is rekening gehouden met hoe populair de studenten zijn (er is 

zowel een hele populaire als een minder populaire student geïnterviewd) als met 

leerjaar (beide leerjaren waren vertegenwoordigd). 
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3 Training in de praktijk 

Bij de vormgeving van de training is onderscheid gemaakt naar twee zaken, namelijk 

het sociale aspect van feedback geven (de cultuur die daarvoor nodig is en de ma-

nier waarop studenten met feedback om moeten gaan) en de cognitieve kant van 

feedback geven (wat voor soorten feedback er zijn). De training is verzorgd door Ci-

towoz en in de bijlage zitten alle sheets van de presentatie die tijdens de training 

centraal stonden. 

In de eerste klas hebben de studenten één training gehad van een gastdocent, ge-

richt op het sociale aspect van feedback geven. In de tweede klas hebben de studen-

ten twee trainingen gehad; de ene klas eerst een cognitieve en daarna een sociale 

training en de andere klas eerst een sociale en daarna een cognitieve training. Hier 

is voor gekozen omdat de verschillende vormen van feedback die centraal staan tij-

dens de cognitieve training, in de VLC pas aan de orde komen in het tweede leerjaar. 

Daarnaast is gevarieerd in de volgorde om het mogelijk effect hiervan te beperken. 

Tijdens de sociale training stond centraal wat de normen en waarden zijn als het gaat 

om feedback geven en hoe een bepaald bericht over kan komen op de ontvanger. 

Verder hebben de studenten geleerd dat feedback zich niet alleen hoeft te richten op 

negatieve aspecten, maar dat het juist prettiger voor de ontvanger is om te starten 

met een compliment en vervolgens nog een kritische noot te plaatsen.  

De cognitieve training ging in op de verschillende soorten feedback en welke stappen 

relevant zijn tijdens het geven van feedback. Dankzij deze training kregen de studen-

ten ook het inzicht dat ze bepaalde functies binnen de VLC, die betrekking hebben 

op de verschillende soorten feedback, kunnen benutten. De studenten hebben daar-

naast tijdens deze training geleerd welke soorten feedback bij welke gewenningsfase 

hoorden. De studenten vonden dat dit door de gastdocenten heel duidelijk werd uit-

gelegd aan de hand van concrete voorbeelden. Een student uit het tweede leerjaar 

benoemt dat hij deze training liever aan het begin van het jaar had gekregen, zodat 

hij die kennis ook vanaf die tijd had kunnen benutten. 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk komen de twee hoogste niveaus van de kennispiramide van Kennis-

net aan de orde. Eerst komen de percepties van studenten en docenten aan de orde 

en wordt ingegaan op hoe zij de uitvoering, maar ook de opbrengsten ervaren en 

vervolgens wordt ingegaan op de gemeten opbrengsten aan de hand van de analyse 

van de feedback uit de VLC. 

4.1 Ervaren opbrengsten door studenten 

Er zijn vier interviews met studenten gehouden, twee studenten uit de eerste klas en 

twee studenten uit de tweede klas. De studenten uit de eerste klas vertellen hun er-

varingen ten aanzien van de sociale training en de studenten van de tweede klas 

kunnen zowel op de sociale als over de cognitieve training ingaan. Voor iedere sub-

paragraaf is eerst de mening van de studenten uit de eerste klas geschetst, gevolgd 

door de opmerkingen van de studenten uit de tweede klas. Bij de selectie van de 

studenten is rekening gehouden met hun populariteit in de klas, omdat dit effect kan 

hebben op de mate waarin zij feedback ontvangen in de VLC. 

4.1.1 VAL en de VLC 

Op de vraag wat de VLC precies is, weten alle studenten goed antwoord te geven. 

Alle studenten benoemen dat het een digitale leeromgeving is, waar de studenten 

hun producten plaatsen, waarop hun klasgenoten vervolgens feedback geven. Ver-

der vindt er interactie plaats tussen studenten onderling en studenten en docenten, 

op basis van in de VLC gestelde vragen. Per mentorklas is er een VLC ingericht.  

De twee studenten uit de tweede klas benoemen dat zij dankzij de VLC het gevoel 

hebben, meer dan een klas te zijn, omdat studenten veel van elkaar leren in de VLC 

en zo een hechte groep ontstaat. De studenten benoemen ook dat na de gekregen 

feedback het product kan worden aangepast en dat het daarna mogelijk is het pro-

duct te uploaden voor „best practicing‟ en dan ontvangen de studenten ook een cijfer. 

De studenten kunnen tevens allemaal beantwoorden wat VAL is en welke stappen 

VAL omvat.  

Alle studenten zijn van mening dat zij voldoende ondersteuning hebben gehad in het 

werken binnen de VLC. Het is dan ook niet verrassend dat ze van mening zijn dat ze 

het meest over de VLC hebben geleerd, door er zelfstandig mee aan de slag te 

gaan. Het geven van feedback vonden de studenten in het begin vrij lastig. Dit had te 

maken met het feit dat ze hun klasgenoten in het eerste leerjaar nog niet goed ken-

den en zij daarnaast nog geen ervaring hadden met het geven van feedback. Hier-

door konden zij de verbetermogelijkheden in de producten van anderen lastig be-

noemen en moesten ze nog leren kritisch te kijken. Daarnaar gerelateerd is het pro-
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bleem dat studenten zelf niet kunnen beoordelen, of de feedback die ze krijgen über-

haupt wel klopt en dat betekent dat studenten ook van hun product niet weten of het 

voldoet aan de verwachtingen van de docent. Dit vinden studenten soms lastig, ze-

ker omdat ze gewend zijn altijd feedback te krijgen van de persoon die aan het einde 

van de rit ook het product beoordeelt. 

Bij het werken in de VLC krijgen de studenten wekelijks begeleiding van hun coach 

(mentor) en expert (inhoudelijk expert). De coach richt zich op het proces van feed-

back geven en of alle studenten bijvoorbeeld wel feedback krijgen. De expert richt 

zich op de inhoudelijke ondersteuning van de studenten. Het effect van deze bege-

leiding is geen onderdeel van het onderzoek. 

4.1.2 Waardering van de training 

De studenten benoemen allemaal dat zij de training hebben gewaardeerd. Ze heb-

ben het idee dat ze ook wel iets van de training hebben opgestoken, bijvoorbeeld het 

inschatten van mensen en hoe zij zaken het beste over kunnen brengen. Dit zijn za-

ken die volgens de studenten ook buiten de VLC relevant zijn. Een student uit het 

tweede leerjaar maakte daarbij wel de kanttekening dat zijn klas de sociale training 

niet erg waardeerde en dat deze training door zijn klas als kinderachtig werd ervaren, 

waardoor een groot gedeelte van de klas afhaakte. Mede hierdoor is in deze klas het 

sociogram ook niet aan de orde geweest (in tegenstelling tot de andere klas). De 

studente uit de andere tweede klas waardeerde de sociale training juist wel. Daarbij 

maakte zij tevens de opmerking dat ze het idee heeft dat ze meer leren van het ge-

ven van feedback, dan van de training over het geven van feedback. 

4.1.3 De feedback 

Volgens de studenten was de feedback aan het begin van de eerste klas voorname-

lijk gericht op vorm, lay-out, opmaak en spelling; echte inhoudelijke feedback werd 

nauwelijks gegeven. Volgens de studenten zijn ze na de training meer gaan kijken 

naar de inhoud van het product en houden ze bij het geven van feedback, rekening 

met het leerarrangement en de mate waarin het product voldoet aan de eisen die in 

het leerarrangement zijn gesteld. Zaken als duidelijkheid, volledigheid, de vraag of de 

student het stuk zelf heeft geschreven of van een klasgenoot of internet heeft geko-

pieerd en de kwaliteit van het product, zijn aspecten die de studenten sinds de trai-

ning in het achterhoofd houden bij het geven van feedback.  

Eén student benoemt daarbij dat ook vanwege de hogere complexiteit van de pro-

ducten, de mogelijkheid om echt inhoudelijke feedback te geven toeneemt naar mate 

het leerjaar vordert. De andere student uit het eerste leerjaar denkt dat door de sta-

ges de feedback die de studenten elkaar geven ook verbetert. Volgens de studenten 

uit het eerste jaar is de kwaliteit van de feedback in ieder geval wel omhoog gegaan 

en de ene student benoemt dat in relatie daarmee de kwantiteit van de feedback om-

laag is gegaan. 

In de tweede klas hebben niet alle studenten meer dezelfde leerarrangementen. Stu-

denten geven daarom alleen nog feedback aan de studenten die hetzelfde leerarran-

gement hebben gekozen als zijzelf en de feedback die de studenten elkaar geven 



IVA beleidsonderzoek en advies  19 

kan dan ook inhoudelijk wat meer ingaan op de opdracht. Bovendien benoemden de 

studenten dat zij de feedback die zij anderen geven, ook kunnen benutten om hun 

eigen product weer te verbeteren. De studenten uit het tweede leerjaar zijn ook van 

mening dat de kwaliteit van de feedback is toegenomen en dat de studenten nu ook 

echt iets hebben aan de feedback die zij elkaar geven. Daaraan gerelateerd is wel 

het feit dat de studenten ook meer tijd kwijt zijn aan het geven van feedback. 

Benutting van feedback 

De mate waarin de feedback door de studenten wordt benut om het product te verbe-

teren, is volgens de studenten afhankelijk van de student zelf. Naar mate de feed-

back meer op de inhoud en het leerarrangement was gericht, werd de mogelijkheid 

om de feedback te benutten ter verbetering van het eigen product wel groter. Toch 

maken volgens de studenten nog steeds niet alle studenten gebruik van de mogelijk-

heid om hun product te verbeteren. Dit heeft volgens één van de studenten onder 

andere te maken met het feit dat de studenten zelf niet weten of de feedback wel 

klopt en relevant is voor de beoordeling van de docent. Opvallend is wel dat er stu-

denten zijn, die bekijken of de studenten die zij feedback hebben gegeven, deze 

feedback ook benutten voor de verbetering van hun product. Mogelijk zetten studen-

ten, die feedback nooit benutten, zichzelf door deze informele controle, buitenspel. 

Aan wie studenten feedback geven 

De geïnterviewde studenten benoemen allemaal dat zij eigenlijk iedereen feedback 

geven en dat zij daarbij geen onderscheid maken tussen klasgenoten waarmee ze 

bevriend zijn en klasgenoten waarmee ze niet bevriend zijn. Een studente benoemt 

daarbij wel dat studenten vaak feedback geven aan de studenten die hen ook feed-

back hebben gegeven en dat er in het eerste leerjaar een vast groepje was dat el-

kaar altijd van feedback voorzag, dat waren de studenten die hun producten als eer-

ste in de VLC zetten en elkaar vervolgens feedback gaven. Een andere mogelijkheid 

om te bepalen aan wie de studenten feedback geven, is het controleren wie er nog 

geen feedback hebben gehad op hun product. Bovendien letten de coaches er te-

genwoordig op dat iedereen feedback krijgt, dus als iemand nog geen feedback heeft 

ontvangen wordt dat aan de orde gesteld tijdens een coachingsuur en dan ontvangt 

deze student alsnog feedback op zijn product. 

Nut van feedback 

Het geven en ontvangen van feedback heeft volgens de studenten als voordeel dat 

studenten van en met elkaar leren en hierdoor hechtere klassen ontstaan. Bovendien 

vinden ze het minder erg om kritiek te krijgen van een medestudent, dan van een do-

cent. Daarnaast leren ze in teamverband samen te werken en verantwoordelijkheid 

nemen. Door het samenwerken gaat volgens de studenten ook de kwaliteit van de 

producten van alle klasgenoten omhoog. Een ander voordeel is dat de studenten van 

elkaar precies weten waar ze mee bezig zijn, omdat ze zelf vaak aan hetzelfde leer-

arrangement werken. Daardoor past de feedback die de studenten elkaar geven 

vaak goed bij de problemen waar zij tegenaan zouden kunnen lopen. Tevens wordt 

het voordeel benoemd, dat de studenten de feedback die ze geven, in hun eigen 

product kunnen verwerken. Het laatste voordeel dat is genoemd, is het benutten van 

elkaars expertise ten behoeve van de kwaliteit van het eigen product. 
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Een nadeel dat door alle studenten wordt genoemd is de afhankelijkheid van mede-

studenten ; indien je geen feedback krijgt, kun je jouw product ook niet verbeteren. 

Een ander nadeel is dat wanneer iemand zijn product heel vroeg inlevert, sommige 

studenten grote delen van dit product kopiëren. Door de hogere mate van sociale 

controle sinds de training, is dat wel sterk verminderd. Andere nadelen zijn nog het 

feit dat de studenten niet zeker weten of de feedback die zij ontvangen wel goed is, 

het feit dat zij beperkt worden door een beperkt aantal tekens waarin zij feedback 

moeten geven en de afhankelijkheid naar internet. 

4.1.4 Studentenquête  

Naar aanleiding van en als aanvulling op de vier interviews met studenten, is alle 

studenten een vragenlijstje voorgelegd over de training zelf, wat zij hebben geleerd 

van de training, hoe zij benutten wat ze hebben geleerd en hoe ze het ervaren om 

feedback te geven. Deze vragenlijst is gebaseerd op de aspecten die studenten tij-

dens de interviews hebben benoemd en ging uit van een 5-puntschaal die liep van 

totaal oneens tot totaal eens (zie bijlage). Na analyse van deze gegevens blijkt dat 

de vragen uit de vragenlijst allemaal laden op één factor (dat betekent dat alle vragen 

hetzelfde concept meten) en de betrouwbaarheid van de schaal extreem hoog is (α = 

0,98). Op alle vragen is een laag gemiddelde score te zien, onder het middelpunt van 

de schaal. Op twee van de 19 vragen na zitten alle gemiddelden tussen de 1,5 en 

2,5. Daaruit is op te maken dat de studenten de training te kort vonden, de studenten 

de training liever op een ander moment hadden gehad en de studenten het idee 

hebben niet zoveel geleerd te hebben van de training. 

Er zijn verschillen tussen de klassen, die niet significant zijn. De klassen 2 (klas 1.2 

en klas 2.2) scoren gemiddeld hoger dan de klassen 1 (1.1 en 2.1). Bij het eerste 

leerjaar scoort de klas 1.2 in vergelijking met 1.1 hoger op (en zijn de studenten dus 

positiever over) de duur van de training, wat is geleerd van de training en het feit dat 

zij nu betere feedback geven en ontvangen in de VLC.  

In het tweede leerjaar scoort klas 2.2 in vergelijking met klas 2.1 hoger op de stellin-

gen over de duur van de training, het moment van de training, wat geleerd is van de 

training, het benutten van het geleerde in de VLC en hoe leuk de studenten het vin-

den om feedback te geven en ontvangen. Verder scoren de tweede klassen (zowel 

2.1 als 2.2) op bepaalde vragen aanzienlijk lager dan de eerste klassen, zoals met 

betrekking tot hoe nuttig de training was, hoeveel en wat van de training is geleerd 

en dat de studenten hun producten nu vaker verbeteren. De studenten uit het eerste 

leerjaar waren hierover positiever. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores 

per klas weergegeven. 

4.1 Gemiddelde score per klas per stelling 

 Klas 1.1 Klas 1.2 Klas 2.1 Klas 2.2 

1. de duur van de training was goed 2,29 2,85 1,33 2,14 

2. de training duurde te lang 2,00 1,92 1,73 3,07 

3. het moment waarop de training kwam was goed 2,00 2,00 1,27 1,79 
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4. ik had de training liever eerder gehad 2,71 2,92 2,53 2,43 

5. de inhoud van de training was nuttig 2,14 2,85 1,67 1,50 

6. ik heb van de training veel geleerd 2,00 2,31 1,47 1,64 

7. ik heb geleerd wat feedback is 2,07 2,62 1,53 2,07 

8. Ik heb geleerd hoe ik feedback kan geven 2,00 2,23 1,60 2,29 

9. ik heb geleerd over hoe ik feedback kan ontvangen 2,21 2,62 1,73 1,86 

10. ik heb geleerd over groepscultuur 2,00 2,62 1,80 1,79 

11. de sfeer in de groep is verbeterd na de training 2,36 2,15 1,73 1,71 

12. ik geef altijd verschillende mensen feedback 2,64 2,92 2,07 2,57 

13. wat ik heb geleerd heb ik al benut in val 2,21 2,46 1,47 2,57 

14. ik merk dat ik nu beter feedback geef in val 1,93 2,62 1,40 2,14 

15. ik merk dat ik nu beter betere feedback ontvang in val 1,71 2,38 1,47 1,79 

16. ik zie de noodzaak van het verbeteren van mijn product op 

basis van de feedback die ik krijg 

2,21 2,69 2,20 2,50 

17. ik verbeter mijn product nu vaker dan voor de training 2,14 2,00 1,53 1,71 

18. ik vind het leuk om feedback te geven 2,00 2,00 1,33 2,29 

19. ik vind het leuk om feedback te ontvangen 2,36 2,31 1,87 2,57 

Somscore 2,16 2,45 1,67 2,13 

 

Om na te gaan of de studenten allemaal rond het gemiddelde zaten (en het dus met 

elkaar eens waren) of er juist veel variatie was in de antwoorden, is tevens gekeken 

naar de spreiding. Hieruit bleek dat de meningen van de studenten als gehele popu-

latie het meest van elkaar verschilden voor de stellingen dat studenten de training 

liever eerder hadden gehad, dat studenten altijd verschillende mensen feedback ge-

ven en dat studenten de noodzaak van het verbeteren van hun product zien. Met de-

ze stellingen was een deel van de totale onderzoekspopulatie het dus eens, terwijl er 

ook een aantal studenten het totaal niet met deze stellingen eens was.  

4.2 Ervaren opbrengsten door docenten 

Er zijn twee gesprekken gevoerd met coaches, namelijk een coach van leerjaar 1 en 

een coach van leerjaar 2. Deze laatste coach is tevens expert van leerjaar 1 en heeft 

gedurende haar opleiding zelf ook gewerkt volgens VAL en in een VLC. 

4.2.1 Rol coach en expert 

De coach vertelt dat het haar rol is om studenten te stimuleren elkaar feedback te 

geven en in de gaten te houden of alle studenten wel feedback ontvangen in de VLC. 

Dit doet zij voornamelijk gedurende de coachingsuren, die drie keer per week worden 

gegeven, maar ze is nog altijd van mening dat het proces nog niet verloopt zoals het 
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zou moeten verlopen. Studenten geven elkaar volgens de coach nog steeds te wei-

nig feedback. De inhoud van de feedback is iets wat de expert in de gaten houdt. 

De studenten krijgen volgens de andere coach in het eerste leerjaar wat kleine op-

drachten in de VLC, om het systeem te leren kennen. Als coach herhaalt ze deze 

opdrachten regelmatig, zodat de kennis van de studenten hierover beklijft. Als coach 

is het voornamelijk haar taak om te zorgen dat de studenten actief blijven in de VLC 

en de expert houdt de kwaliteit van de feedback in de gaten. De expert legt de op-

drachten uit en geeft inhoudelijke ondersteuning bij de uitvoering. De expert kan 

daarbij gastdocenten benutten, maar dat heeft ze nog niet gedaan. Naast de twee 

keer drie uur aan coaching, wordt per week drie keer drie uur besteed aan expertles-

sen. Tijdens deze lessen werken de studenten aan de opdrachten in de VAL en kun-

nen ze ondersteuning vragen aan de expert. Bij het wekelijks overleg van de coa-

ches van een leerjaar, zijn tevens de experts van dat leerjaar aanwezig. 

De coaches hebben allemaal hun eigen werkwijze, maar eens in de week hebben zij 

per leerjaar overleg, gericht op het verloop van het proces in de VLC. Het valt de 

coaches van leerjaar 1 op dat de studenten hun producten vaak erg laat in de VLC 

plaatsen, waardoor er maar heel weinig tijd overblijft om elkaar feedback te geven. 

Ondanks de duidelijke communicatie van deadlines, krijgen de coaches dat proces 

nog niet goed georganiseerd. Dat komt mede omdat de studenten in het eerste leer-

jaar veel kleinere leerarrangementen hebben en de tijd per leerarrangement vergele-

ken met het tweede leerjaar, aanzienlijk korter is. 

4.2.2 Waardering van de training 

De studenten hebben de sociale training volgens de coach als niet zinvol ervaren. Zij 

wisten van tevoren niet wat het doel van de training was en vonden het een erg kin-

derachtige opzet. Haar klas was een stuk positiever over de cognitieve training, om-

dat ze het idee hadden dat ze daar echt iets aan hadden. Hiervan hebben ze in ieder 

geval geleerd welke soorten feedback er zijn en welke informatie deze verschillende 

soorten feedback bevatten. Ook snappen ze nu dat ze, ten behoeve van de kwali-

teitsverbetering van hun product, meer hebben aan inhoudelijke feedback. Hierin is 

wel duidelijk een verschil met het eerste jaar te zien, toen de studenten voornamelijk 

feedback gaven op lay-out. 

Beide coaches waren niet bijzonder te spreken over de training die zij zelf hadden 

ontvangen, omdat deze te weinig in is gegaan op de schooleigen feedback. De trai-

ningen van de studenten vonden zij wel goed. 

4.2.3 De feedback 

De coach van klas 1 benoemt dat de studenten elkaar wel feedback geven, maar dat 

de feedback nog niet inhoudelijk genoeg is. Daarbij benadrukt ze dat de feedback 

pas zinvol is, wanneer de studenten elkaar goede en inhoudelijke feedback geven. 

Ze heeft het idee dat de training daar wel aan kan hebben bijgedragen, maar volgens 

haar is het lastig om de effecten nu al te zien. Het gaat volgens haar namelijk om het 

inzicht op wat voor manier de feedback die zij geven en krijgen, kan bijdragen aan de 

verhoging van de kwaliteit van hun eigen product. Daarvoor is het noodzakelijk dat 
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de studenten het hele VAL proces begrijpen en zo ver zijn de studenten volgens de 

coach nog niet. 

Volgens de coach van klas 2 leren de studenten van het geven van feedback, vooral 

kritisch kijken naar de producten van anderen en daarmee ook indirect naar hun ei-

gen product. Daarnaast leren ze beknopt schrijven door het beperkt aantal tekens 

dat ze kunnen benutten en leren ze hoe ze elkaar het beste aan kunnen spreken. 

Het valt de coach op dat de tweedejaars studenten hier duidelijk beter in zijn dan de 

eerstejaars studenten. Een ander aspect wat de studenten door het geven van feed-

back leren, is samenwerken. De studenten zijn afhankelijk van elkaar en moeten 

goed met elkaar omgaan en gezamenlijk tot een hogere kwaliteit van de producten 

komen. 

4.3 Gemeten resultaten 

Om de door de studenten gegeven feedback in kaart te brengen is het totaal aan 

feedback voor de deelnemende klassen door de projectleider uit het digitale systeem 

gekopieerd naar een excel bestand. Vervolgens heeft de projectleider, op basis van 

de beschrijvingen van Citowoz van de verschillende vormen van feedback, alle feed-

back van de studenten beoordeeld. De onderzoekers zijn vervolgens alle beoordelin-

gen van de projectleider nagelopen en hebben gecontroleerd of de beoordelingsme-

thodiek consistent is toegepast. Indien dit niet het geval was, hebben de onderzoe-

kers de beoordelingen aangepast.  

Daarnaast hebben de onderzoekers op basis van de theorie van Hattie en Timperley 

(2007) een aanvullende analyse gedaan op de onderwerpen die in dat artikel aan de 

orde komen, namelijk de soort feedback (feedback, feed up en feed forward), het ni-

veau van de feedback (taak, proces, persoon of zelfregulatie) en of de feedback po-

sitief of negatief is. 

Ten aanzien van de gegeven feedback is een aantal hypotheses geformuleerd in 

hoofdstuk 2 en in het navolgende zal achtereenvolgens aandacht zijn voor de hoe-

veelheid gegeven feedback, de variatie in vormen feedback volgens de indeling van 

Citowoz, de mate waarin studenten hun vrienden feedback geven, de variatie in vor-

men feedback volgens de indeling van Hattie en Timperley (2007) en de mate waarin 

studenten de feedback meer benutten na afloop van de training. 

4.3.1 De hoeveelheid gegeven feedback 

Om in kaart te brengen hoe vaak de studenten feedback geven, is gekeken naar het 

totaal aantal keren dat studenten elkaar in de digitale leeromgeving feedback hebben 

gegeven, ongeacht de inhoud van de feedback of de persoon aan wie de studenten 

de feedback hebben geven. Hierbij moet nog wel de opmerking worden geplaatst dat 

studenten die als feedback gaven dat zij geen feedback hadden op het product, bui-

ten beschouwing zijn gelaten. 
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Verder is het van belang om aan te geven dat de periode van de voormeting of pre-

test voor de eerste klas liep van 27 september tot 12 december en de nameting of 

posttest van 7 maart tot en met 22 mei. Voor de tweede klas wijken deze periodes af 

van de eerste klas vanwege een tussentijdse stageperiode. De pretest liep voor klas 

2 van 5 januari tot 5 maart en de posttest van 13 april tot 31 mei. Bij klas 2.1 is er na 

afloop van de pretest periode nog wel feedback gegeven op de leerarrangementen 

die tijdens de pretest centraal stonden, maar deze feedback is voor de analyse bui-

ten beschouwing gelaten. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de totale hoeveelheid feedback per klas 

in de pre- en posttest, om in kaart te brengen wat de ontwikkeling is van de hoeveel-

heid feedback die de studenten geven. 

4.2 Totaal gegeven feedback 

Klas Hoeveelheid feedback in de 

pretest 

Hoeveelheid feedback in de 

posttest 

Verschil 

1.1 136 63 - 73 

1.2 182 147 - 35 

2.1 53 15 - 38 

2.2 80 7 - 73 

 

De verwachting was dat de studenten in de posttest, meer feedback zouden geven 

dan in de pretest. In dit onderzoek blijkt het tegenovergestelde. Zoals omschreven in 

de onderzoeksopzet was de periode van de posttest iets korter dan de periode van 

de pretest, waardoor de mogelijkheid om feedback te geven beperkter was. Daar-

naast was er tijdens de posttest een assessment voor de studenten uit de tweede 

klas, wat kan betekenen dat de studenten hun tijd hebben benut voor het voorberei-

den van het assessment, in plaats van het geven van feedback aan klasgenoten. Op 

basis van deze gegevens is in ieder geval niet vast te stellen dat de hoeveelheid 

feedback die de studenten elkaar geven toeneemt als gevolg van de training. 

4.3.2 De personen aan wie feedback wordt gegeven 

De projectleider van dit onderzoek had de verwachting dat de studenten voornamelijk 

feedback geven aan hun vrienden. Indien volgens de VAL methode wordt gewerkt, 

zou dit betekenen dat bepaalde studenten buiten de boot zouden vallen, omdat zij 

voor de verbetering van hun producten afhankelijk zijn van de feedback van hun 

klasgenoten.  

Om deze hypothese te testen is op basis van sociogrammen, een indeling gemaakt 

van de relaties tussen studenten. Daarbij is uitgegaan van de relatie tussen de feed-

backgever en de feedbackontvanger, in de ogen van de feedbackgever (dus hoe 

vaak een student feedback geeft aan iemand die zij aardig, neutraal of onaardig vin-

den, ongeacht de mening van de feedbackontvanger over de feedbackgever). De 

studenten is gevraagd om van hun klasgenoten aan te geven welke drie zij het meest 

als vriend zien en welke drie zij het minst (of niet) als vriend zien. Gevolg van deze 
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indeling is dat het percentage neutrale relaties relatief hoog is, wat betekent dat deze 

mogelijk oververtegenwoordigd zijn in de analyse, waardoor er niet altijd voldoende 

feedback aan vrienden, maar vooral feedback aan niet vrienden overblijft.  

4.3 Gegeven feedback aan vrienden, niet vrienden en neutrale klasgenoten 

Klas Feedback aan vrienden Feedback aan neutraal Feedback aan niet vrienden 

 Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage 

1.1 pre 29 21% 96 71% 11 8% 

1.1 post 16 25% 41 65% 6 10% 

Verschil - 13 4% - 55 - 6% - 5 1% 

1.2 pre 41 23% 131 72% 10 5% 

1.2 post 22 15% 121 82% 4 3% 

Verschil - 19 - 8% - 10 10% - 6 - 3% 

2.1 pre 9 17% 41 77% 2 4% 

2.1 post 0 0% 13 87% 2 13% 

Verschil - 9 - 17% - 28 9% 0 10% 

2.2 pre 15 19% 53 66% 12 15% 

2.2 post 2 29% 5 71% 0 0% 

Verschil  - 13 10% - 48 5% - 12 - 15% 

De resultaten in de bovenstaande tabel tonen in ieder geval dat studenten vaker 

feedback geven aan klasgenoten die zij positief waarderen, dan aan klasgenoten die 

zij negatief waarderen. Deze tendens is zowel in de pretest, als in de posttest waar te 

nemen (met uitzondering van de posttest van klas 2.1). Voor dit stuk van het onder-

zoek was het van belang om de verandering tussen de voor- en nameting in kaart te 

brengen. Uit deze tabel blijkt dat er geen duidelijke ontwikkeling is ten aanzien van 

de mate waarin de studenten in de nameting vaker klasgenoten buiten hun vrienden-

kring feedback geven. In klas 1.1 neemt het percentage van het aantal keer dat 

feedback is gegeven aan iemand die de student als negatief beoordeeld toe met 1%, 

bij klas 1.2 neemt dit percentage af met 3%, bij klas 2.1 neemt die percentage met 

10% toe en bij klas 2.2 neemt die percentage juist weer af met 15%.  

Ditzelfde geldt voor de mate waarin studenten juist wel vrienden feedback geven: dit 

percentage neemt voor klas 1.1 wanneer de nameting met de voormeting wordt ver-

geleken met 4% toe, bij klas 1.2 neemt dit percentage met 8% af, bij klas 2.1 neemt 

dit percentage met 17% af en bij klas 2.2 neemt het met 10% toe. Dit betekent dat al-

leen voor klas 2.1 de hypothese wordt bevestigd, namelijk dat studenten na afloop 

van de training vaker mensen buiten hun vriendenkring feedback geven. Hierbij is 

wel de kanttekening te zetten dat de studenten in de nameting helemaal geen feed-

back aan vrienden geven. Op basis van dit onderzoek is dus niet te bepalen of stu-

denten als gevolg van de training, vaker studenten buiten hun vriendenkring feed-

back geven. 
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4.3.3 Verschillende soorten feedback in VAL 

Naast de totale hoeveelheid gegeven feedback, is in de analyse onderscheid ge-

maakt naar de verschillende vormen van feedback zoals omschreven in de VLC door 

Citowoz (2011).  

In deze indeling zit, zoals omschreven in hoofdstuk 2, een opbouw: het compliment 

wordt gezien als de meest simpele en minst zinvolle soort feedback, daarna komt het 

leesbewijs, dan de begripsvorming, dan aanvulling, de verbetering en de verrijking is 

de beste feedback, omdat deze laatste soorten feedback concrete aanknopingspun-

ten voor kwaliteitsverbetering benoemen. Tabel 3.4 toont hoe vaak een bepaalde 

soort feedback, als percentage van het totaal aan gegeven feedback in die klas, 

voorkomt in de VLC. 

4.4 Indeling feedback volgens VAL (percentages) 

Klas Compliment Leesbewijs Begripsvorming Aanvulling Verbetering Verrijking 

1.1 pre 24% 69% 5% 2% 0% 0% 

1.1 post 10% 48% 19% 21% 3% 0% 

Verschil - 14% - 21% 14% 18% 3% 0% 

1.2 pre 5% 90% 1% 2% 0% 0% 

1.2 post 3% 44% 14% 36% 3% 0% 

Verschil - 3% - 46% 13% 34% 3% 0% 

2.1 pre 9% 74% 6% 11% 0% 0% 

2.1 post 0% 47% 13% 33% 7% 0% 

Verschil - 9% - 27% 8% 22% 7% 0% 

2.2 pre 14% 76% 4% 6% 0% 0% 

2.2 post 0% 14% 43% 29% 0% 0% 

Verschil  - 14% - 62% 39% 23% 0% 0% 

Bij deze tabel is uitgegaan van het percentage van een soort feedback in relatie tot het totaal aantal keer dat 

feedback is gegeven, om het effect van de beperkte hoeveelheid feedback in de nameting uit te sluiten. 

Bovenstaande tabel schetst een duidelijk verschil tussen de voor- en nameting wat 

betreft de verschillende vormen van feedback zoals geformuleerd in VAL. Wat betreft 

de complimenten en leesbewijzen (de simpelste vormen van feedback) is een duide-

lijke afname te zien tussen de voor- en nameting. Daarbij valt op dat het percentage 

van deze soorten feedback in de tweede klas bij de voormeting al aanzienlijk lager 

was dan bij de eerste klas. Dit betekent dat de studenten uit de tweede klas voor de 

training volgens de indeling van VAL al betere feedback gaven en dat de kwaliteit en 

variatie in soorten feedback voor beide groepen na de training is toegenomen.  

Bij de begripsvorming en de aanvulling is juist een toename te zien wanneer de per-

centages van deze vormen van feedback in de voor- en nameting met elkaar worden 

vergeleken. Wat betreft de begripsvorming was de voormeting voor alle klassen on-
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geveer gelijk en is ook de groei in het percentage van deze vorm vergelijkbaar. Bij de 

analyse van de aanvulling is een nog duidelijkere toename te zien in percentage, dan 

bij de begripsvorming.  

Als laatste is er in de voormeting bij geen enkele klas een echte verbetering gege-

ven, waarbij ook helder is omschreven hoe en vooral met welk resultaat het product 

te verbeteren is. Bij alle klassen is er in de nameting wel sprake van verbeteringen 

(hoewel heel beperkt), waarmee de variatie in de soorten feedback wel is toegeno-

men. Er is bij geen enkele klas in de voor- of nameting sprake van verrijkingen in de 

gegeven feedback. 

Vervolgens is er nog een analyse uitgevoerd op het verband tussen de waardering 

van de feedbackontvanger en de soort gegeven feedback. Uit deze analyse bleek 

dat voor beide klassen van jaar 1, tijdens de pretest nauwelijks verschillen bestaan 

tussen de waardering van de feedbackontvanger en de gegeven feedback in termen 

van de verschillende soorten feedback zoals gedefinieerd in de VLC. De soort feed-

back die studenten geven aan een klasgenoot die zij als negatief waarderen verschilt 

nauwelijks van de gegeven feedback aan iemand die zij als neutraal of positief waar-

deren. Tijdens posttest treden hierin wel verschillen op: de verschuiving naar nuttige-

re feedback die is omschreven in het begin van deze paragraaf, is sterker voor de 

feedback die wordt gegeven aan klasgenoten die studenten als neutraal of positief 

waarderen, dan voor de feedback die wordt gegeven aan klasgenoten die studenten 

negatief waarderen. Bovendien is deze verschuiving ook iets sterker voor de feed-

back die studenten geven aan klasgenoten die zij positief waarderen, dan voor de 

feedback die studenten geven aan klasgenoten die zij als neutraal waarderen. 

Of de hiervoor genoemde patronen voor klassen van jaar 2 ook gelden is lastig te 

zeggen. Buiten het feit dat het aantal keer dat in de nameting feedback is gegeven 

erg laag is, blijkt uit de gegevens van de tweede klassen dat in de pretest zelden 

feedback wordt gegeven aan klasgenoten die studenten negatief waarderen. De ver-

schillen tussen de feedback die aan klasgenoten wordt gegeven die studenten als 

neutraal en positief waarderen is niet heel groot. Er lijkt wel een klein verschil te zit-

ten tussen de twee tweede klassen: voor klas 2.1 blijkt dat de feedback aan klasge-

noten die studenten als positief waarderen, volgens de indeling van Citowoz iets nut-

tiger is dan feedback die studenten geven aan klasgenoten die zij neutraal waarde-

ren. In klas 2.2 blijkt echter het omgekeerde: daar is de feedback aan klasgenoten 

die studenten neutraal waarderen iets nuttiger dan de feedback aan klasgenoten die 

studenten positief waarderen. Feit blijft wel dat de hoeveelheid gegeven feedback, 

zeker wat betreft de posttest, in deze klassen erg laag was. 

De hypothese ten aanzien van de soorten feedback wordt bevestigd, omdat studen-

ten na afloop van de training meer verschillende soorten feedback, zoals omschre-

ven in VAL, benutten.  

4.3.4 Feedback volgens Hattie en Timperley 

Voor een gedeelte van de feedback is in kaart gebracht hoe deze in te delen is vol-

gens Hattie en Timperley (2007).  
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 Wat betreft het niveau van feedback (taak, proces, zelfregulatie en persoonlijk) 

blijkt dat de studenten vrijwel altijd feedback op het niveau van de taak geven, 

zowel in de eerste als in de tweede klas en zowel in de voor- als nameting. 

 De studenten uit de eerstejaars klassen geven voorafgaand aan de training vrij-

wel alleen feedback (gericht op het verleden). Ook de studenten uit het tweede 

leerjaar geven in de pretest vrijwel altijd feedback, soms afgewisseld met feed-

back inclusief feed forward (inclusief suggesties voor verbetering). In de posttest 

wordt vrijwel altijd feedback en feed forward gegeven in zowel de eerste als de 

tweede klas. Hierbij zijn geen verschillen tussen de feedback aan klasgenoten 

die ze positief, neutraal of negatief waarderen. 

 Als laatste is in kaart gebracht wat de geuite waardering was in de feedback met 

betrekking tot het product van de klasgenoot. Hierbij is onderscheid gemaakt 

naar een positieve waardering (de complimenten), negatieve waardering (duide-

lijke aandachtspunten) en feedback waarin beide werden gecombineerd. De re-

sultaten zijn weergegeven in de volgende tabel. 

 

4.5 Positieve en negatieve feedback aan vrienden / niet-vrienden 

Klas Feedback aan vrienden Feedback aan neutraal Feedback aan niet-vrienden 

1.1 pre 66% positief 

34% pos/neg 

61% positief 

30% pos/neg 

9% negatief 

75% positief 

25% pos/neg 

1.1 post  

46% pos/neg 

54% negatief 

32% positief 

45% pos/neg 

23% negatief 

 

34% pos/neg 

66% negatief 

1.2 pre 4% positief 

77% pos/neg 

9% negatief 

9% positief 

19% pos/neg 

72% negatief 

  

40% pos/neg 

60% negatief 

1.2 post 16% positief 

50% pos/neg 

34% negatief 

7% positief 

27% pos/neg 

66% negatief 

 

25% pos/neg 

75% negatief 

2.1 pre 50% positief 

50% pos/neg 

42% positief 

42% pos/neg 

8% negatief 

  

 

100% negatief* 

2.1 post  17% positief 

58% pos/neg 

25% negatief 

 

 

100% negatief* 

2.2 pre 66 % positief 

34% pos/neg 

61% positief 

30% pos/neg 

9% negatief 

75 % positief 

25% pos/neg 

2.2 post  

100% pos/neg* 

 

40% pos/neg 

60% negatief 

 

* Deze percentages zijn gebaseerd op een N van 2. Daar waar geen percentages positieve of negatieve 

feedback staan, is geen feedback gegeven aan vrienden, neutrale of negatieve klasgenoten. 



IVA beleidsonderzoek en advies  29 

Het is niet verrassend dat in deze tabel de percentages positieve waarderingen in de 

pretest hoger zijn voor alle klassen in vergelijking met de posttest. Dit is te relateren 

aan het feit dat studenten elkaar in de pretest meer complimenten gaven dan in de 

posttest, zoals weergegeven in tabel 3.5.  

Er lijken verder geen grote verschillen te bestaan in de waardering van de feedback 

die is gegeven aan klasgenoten die studenten positief, neutraal of negatief waarde-

ren. Er zijn wel kleine verschillen, zo blijkt dat het percentage positieve feedback toch 

het hoogst is bij feedback aan vrienden, maar deze percentages wijken niet veel af 

van de percentages complimenten aan klasgenoten die als neutraal of negatief wor-

den gewaardeerd. Bij klas 1.1 is het percentage positieve feedback aan klasgenoten 

die negatief worden gewaardeerd zelf hoger (namelijk 75% in vergelijking met 61% 

positieve waardering voor neutrale klasgenoten en 66% voor vrienden). 

Bij klas 2.1 blijkt wel dat de studenten de noodzaak om niet alleen negatieve opmer-

kingen te plaatsen bij klasgenoten die zij als negatief waarderen minder ervaren. 

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat er zowel in de voormeting als in de nameting 

slechts twee studenten feedback hebben gegeven aan een klasgenoot die zij nega-

tief waardeerden en dat deze waarden dus gebaseerd zijn op een lage hoeveelheid 

gegeven feedback. 

Ten aanzien van de hypothese dat studenten na afloop van de training meer ver-

schillende vormen van feedback benutten is te stellen dat er geen verschil is wat be-

treft het niveau van de feedback tussen de voor- en nameting, er wel meer variatie is 

in de nameting wat betreft de vorm van de feedback en dat ook de variatie in de 

waardering toeneemt na afloop van de training. Daarbij is het nog zinvol te benoe-

men dat niet alleen de variatie toeneemt, maar ook de kwaliteit van de feedback na 

de training toeneemt. 

4.3.5 Het benutten van feedback 

Er is in het systeem gekeken of de studenten hun product hebben aangepast. Opval-

lend was daarbij dat de studenten uit de tweede klas hun producten geen van allen 

hebben aangepast. Dit is het geval bij zowel de voor- als de nameting. De hele twee-

de klas is om die reden voor dit deel van het onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

In de eerste klas zijn er wel studenten die hun producten hebben aangepast nadat zij 

feedback van klasgenoten hebben gekregen. In de voormeting gaat het voor de klas-

sen 1.1 en 1.2 respectievelijk om 6 en 10 studenten die hun product hebben aange-

past. In de nameting waren het respectievelijk 1 en 4 studenten die hun product heb-

ben aangepast. 

Voor de producten die zijn aangepast, is in kaart gebracht wat voor feedback hierop 

is gegeven in termen van de indeling zoals gebruikt in VAL, omdat de verwachting 

was dat producten eerder worden aangepast, wanneer kwalitatief betere feedback is 

gegeven. Er is bovendien gekeken naar het verschil tussen de feedback op produc-

ten die wel en producten die niet zijn aangepast.  
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4.6 Benutting feedback gerelateerd aan hoeveelheid feedback voor 

Klas Aantal 

eerste 

producten 

Aantal produc-

ten dat is aan-

gepast 

Hoeveelheid 

ontvangen feed-

back totaal 

Gemiddeld aantal 

feedback niet aan-

gepaste producten 

Gemiddeld aantal 

feedback wel aange-

paste producten 

1.1 pre 14 6 136 11,1 7,8 

1.2 pre 13 10 182 11,3 14,7 

2.1 pre 15 0 56 3,7 - 

2.2 pre 14 0 81 5,8 - 

1.1 post 14 1 62 1,0 4,7 

1.2 post 13 4 146 1,3 15,7 

2.1 post 15 0 15 1,0 - 

2.2 post 14 0 7 0,5 - 

 

Op basis van bovenstaande tabel is te zien dat er geen relatie bestaat tussen de 

hoeveelheid feedback en de aanpassing van het leerproduct. Hierbij dient wel de 

kanttekening te worden gezet dat in deze analyse de complimenten ook zijn meege-

nomen, hoewel de verwachting is dat op basis van die soort feedback, geen aanpas-

singen worden gedaan.  

Er is, zoals op de vorige pagina omschreven, een nadere analyse uitgevoerd naar de 

soort feedback die is gegeven aan producten die wel zijn aangepast, in vergelijking 

met de producten die niet zijn aangepast. Uit deze analyse bleek geen relatie te be-

staan tussen de soort ontvangen feedback en de aanpassing van het product. Juist 

in de tweede klas hebben studenten namelijk veel goede feedback gegeven, maar 

juist in die klassen blijkt dat de studenten hun product niet aanpassen.  

De verklaring hiervoor kan gevonden worden in de tijd die studenten hadden om hun 

product nog aan te passen. Mogelijk vonden de studenten ook dat hun product goed 

genoeg was voor assessment en zagen ze het nut van het aanpassen van hun pro-

duct niet. Bovendien is tijdens de interviews naar voren gekomen dat de studenten 

niet weten of de feedback die zij van medestudenten krijgen, in lijn is met de beoor-

deling van de docent. Dit betekent dat studenten, wanneer ze hun product aanpas-

sen op basis van feedback van studenten, ook juist de kwaliteit van het product kun-

nen verlagen en dat risico willen ze niet lopen.
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5 Conclusie en discussie 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag die bij dit onderzoek centraal 

stond, namelijk: Leidt het trainen van studenten in het geven van feedback (sociaal 

en/of cognitief) tot een verbetering van de feedback (hoeveelheid, variëteit in inhoud 

en variëteit in doelgroep) en daardoor tot een hoger leerrendement (in termen van 

het aanpassen van leerproducten)? Per aspect wordt onderstaand een conclusie ge-

trokken op basis van de in het vorige hoofdstuk weergegeven resultaten. 

Conclusie 1: Op basis van de resultaten van dit onderzoek is niet vast te stellen of 

de training leidt tot het geven van meer feedback. 

Deze conclusie is gebaseerd op het feit dat de hoeveelheid feedback na afloop van 

de training veel lager was dan de hoeveelheid gegeven feedback voorafgaand aan 

de training. Zoals eerder omschreven had dit vooral te maken met de duur van beide 

onderzoeksperiodes en het feit dat de studenten hun producten in de posttest al 

klaar hadden voor assessment en het nut van feedback niet inzagen. Hierdoor is het 

effect van de training op dit punt niet te achterhalen op basis van dit onderzoek. 

Op basis van de interviews blijkt wel dat de studenten, dankzij de training, inzien dat 

het geven van feedback relevant is om te komen tot kwalitatief betere producten. Op 

basis van deze redenatie is in ieder geval wel te stellen dat studenten de noodzaak 

van het geven van feedback dankzij de training meer ervaren. 

Conclusie 2: Na afloop van de training geven studenten op basis van dit onderzoek, 

niet significant meer feedback aan klasgenoten buiten hun vriendenkring. 

Uit de resultaten blijkt dat studenten vaker feedback geven aan klasgenoten die zij 

positief waarderen, dan aan klasgenoten die zij negatief waarderen en deze tendens 

is zowel in de pretest, als in de posttest waar te nemen. Wanneer echter de voor- en 

nameting met elkaar worden vergeleken, blijkt dat op basis van de beschikbare resul-

taten geen eenduidige conclusie te trekken is.  

Voor sommige klassen is er een duidelijke ontwikkeling te zien in de hoeveelheid 

feedback aan niet vrienden, terwijl bij de andere klassen ten aanzien van dezelfde 

ontwikkeling juist een teruggang is geconstateerd. Daarbij dient wel de opmerking te 

worden gemaakt dat bij de ene klas waar een achteruitgang is geconstateerd in de 

feedback die aan niet vrienden wordt gegeven, de hoeveelheid feedback bij de post-

test eigenlijk te laag was om hier conclusies op te baseren. 

Op basis van de kwalitatieve gegevens is te stellen dat studenten zich totaal niet be-

wust zijn van het feit dat er meer feedback wordt gegeven aan vrienden, dan aan 

klasgenoten die studenten niet als vrienden waarderen. Op basis van de informatie 
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uit de interviews kan een mogelijke verklaring liggen in het feit dat een deel van de 

studenten heel sterk gericht is op de eigen vrienden, terwijl een ander deel van de 

studenten vooral kijkt naar welke studenten nog geen feedback hebben ontvangen, 

welke studenten concreet om feedback vragen en welke studenten hen feedback 

hebben gegeven. Bovendien konden de studenten in het sociogram slechts drie 

klasgenoten als vrienden benoemen en drie klasgenoten als niet vrienden. Mogelijk 

zitten er in de groep neutrale klasgenoten dus nog wel klasgenoten die studenten als 

vriend of niet vriend zien. 

Conclusie 3: De studenten geven elkaar na afloop van de training meer verschillen-

de vormen feedback volgens het VAL concept en kwalitatief betere feedback. 

Op basis van de interviews, is te stellen dat de studenten zich, dankzij de training en 

het werken in de VLC, bewust werden van wanneer feedback zinvol is en vooral 

wanneer niet. Hoewel alleen in de tweede klas de training over de verschillende vor-

men van feedback is gegeven, is ook uit de resultaten van de eerste klas te zien dat 

de studenten elkaar betere feedback geven na afloop van de training. Dit kan te ma-

ken hebben met het feit dat de studenten zelf hebben ervaren, dat ze hun product 

niet kunnen verbeteren, wanneer ze alleen complimenten ontvangen in de VLC. 

Hierbij speelt dus niet alleen de training een rol, maar blijkt uit de interviews dat ook 

het ontvangen van feedback en het werken in de VLC hieraan bijdragen volgens de 

studenten. Bovendien benoemen de studenten dat zij, naar mate zij meer gewend 

raakten aan het systeem en hun klasgenoten beter leerden kennen, meer in staat 

waren en durfden om echt inhoudelijke feedback te geven. 

Conclusie 4: De studenten geven elkaar na afloop van de training meer verschillen-

de vormen feedback volgens de theorie van Hattie en Timperley wanneer het gaat 

om de vorm van feedback (feedback, feed up en feed forward) en de waardering in 

de feedback (positief, negatief of beide). Het niveau van de feedback (taak, proces, 

zelfregulatie en persoonlijk) verschilt niet bij de voor- en nameting. 

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat studenten voorafgaand aan de training 

vrijwel alleen feedback geven, dus of een opdracht volgens hen voldoet aan de ei-

sen. In de posttest wordt veel vaker feedback en feed forward gegeven in zowel de 

eerste als de tweede klas. Dit betekent dat studenten in de posttest vaker verbeter-

punten benoemen, of zaken die zij in het product missen, aan de hand waarvan de 

studenten hun product daadwerkelijk kunnen verbeteren. Wat betreft dit punt lijken er 

overigens geen verschillen te bestaan voor de feedback die wordt gegeven aan klas-

genoten die studenten positief, neutraal of negatief waarderen. 

De reden waarom de vorm van de feedback niet verschilt bij de voor- en nameting is 

het feit dat de feedback vrijwel altijd op het niveau van de taak was. Op basis van de 

theorie van Hattie en Timperley (2007) is dat ook niet gek, want zij benoemen in hun 

artikel dat studenten, wanneer het gaat om het verbeteren van producten, het meest 

hebben aan feedback op de taak. Daarbij benoemen ze wel dat de taakfeedback al-

leen effectief is, wanneer deze vergezeld gaat met informatie over het verdere pro-

ces, ofwel aandachtspunten die in het vervolg nog bijdragen aan de kwaliteit van het 
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product, zoals in de nameting voornamelijk het geval was. Dit betekent dat ondanks 

dat de vorm van de feedback niet verschilde, de feedback toch als waardevoller kan 

worden gezien in de posttest. 

Wat betreft de waardering van de feedback is ook een verschuiving te zien, namelijk 

van voornamelijk positief in de voormeting, naar meer positief en negatief in de na-

meting. Dit is wederom te relateren aan het feit dat studenten niet alleen meer com-

plimenten geven, maar juist ook verbeterpunten van het product benoemen. Zoals 

omschreven in de theoretische verdieping is negatieve feedback het meest zinvol en 

is de feedback die studenten elkaar geven in de nameting van hogere kwaliteit en 

biedt deze meer handvatten voor verbetering van de producten. 

Conclusie 5: Op basis van dit onderzoek is niet vast te stellen of studenten het leer-

product aanpassen naar aanleiding van meer kwalitatieve feedback. 

Dit heeft te maken met het feit dat de studenten van klas 2 geen van allen hun pro-

duct aanpassen, terwijl juist in deze klassen volgens de indeling van VAL goede 

feedback wordt gegeven. De studenten uit klas 1 verbeteren hun leerproducten wel, 

maar daarbij blijkt dat studenten die hun producten aanpasten, juist minder feedback 

hadden ontvangen op hun leerproduct, dan de studenten die hun product niet heb-

ben aangepast. Bovendien is niet bekend wat de kwaliteit van de producten was. 

Mogelijk waren de producten in het tweede leerjaar al van hoge kwaliteit en was 

aanpassing niet nodig. Daaraan gerelateerd is ook het door een student benoemde 

probleem dat de studenten het zelf erg lastig vinden, om een inschatting te maken 

van de kwaliteit van de feedback die zij van hun medestudenten ontvangen. Omdat 

de studenten uiteindelijk worden beoordeeld door de docent en de studenten niet in 

kunnen schatten in hoeverre de door andere studenten gegeven feedback, in over-

eenstemming is met de manier waarop de docent de producten beoordeeld, weten 

ze ook niet of zij hun product moeten aanpassen op basis van die feedback. Dit pro-

bleem kan worden ondervangen door de studenten voorafgaand aan het geven van 

feedback, de beoordelingscriteria die de docent hanteert, aan te leveren.  

Volgens Fastré (2011) is een belangrijke vaardigheid in het duurzaam beoordelen 

het identificeren van de relevante criteria voor prestaties en leren. In het middelbaar 

beroepsonderwijs zijn deze criteria volgens Fastré (2011) vaak geformuleerd op een 

algemeen niveau, waarbij het concrete gedrag dat studenten in een leertaak moeten 

tonen niet beschreven wordt. Dit terwijl juist transparante beoordelingscriteria van be-

lang zijn. De belangrijkste conclusie van Fastré (2011) luidt dat het aanbieden van 

relevante prestatiegerichte beoordelingscriteria een noodzakelijk stap is in het bevor-

deren van duurzame beoordelingsvaardigheden van studenten. Deze criteria be-

schrijven wat een student moet doen voor een betreffende taak (en niet waartoe hij in 

staat moet zijn
1
). Prestatiegerichte relevante criteria beïnvloeden vooral hun presta-

ties, hun beoordelingsvaardigheden bij het beoordelen van anderen en de formule-

ring van hun verbeterpunten. Studenten hebben deze prestatiegerichte criteria nodig 

                                                           
1
 Competentiegerichte criteria beschrijven waartoe een student in staat moet zijn. 
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om betere beoordelaars te worden. Studenten hebben ook een aanzienlijke hoeveel-

heid oefening nodig om hun beoordelingsvaardigheden te ontwikkelen. 

De studie van Fastré leert ons dat het belangrijk is dat studenten zichzelf en anderen 

kunnen beoordelen. Ze moeten dit leren en hieraan moet veel aandacht en tijd wor-

den besteed. In relatie tot het onderzoek bij Studio T betekent dit dat studenten moe-

ten voorzien van transparante, prestatiegerichte criteria op basis waarvan studenten 

elkaar feedback kunnen geven. Bovendien is het zinvol om, in ieder geval bij aan-

vang van het werken volgens VAL, de studenten voldoende te begeleiden in het ge-

ven van feedback en tevens als docent de door studenten gegeven feedback, mee te 

nemen in de beoordeling. 

Om met onderzoek aan te tonen in hoeverre de gegeven feedback bijdraagt aan de 

kwaliteit van de producten, is het noodzakelijk om de producten te beoordelen voor-

dat ze zijn aangepast en nadat ze zijn aangepast, zodat niet alleen bekend is dat ze 

zijn aangepast, maar ook wat de toename in kwaliteit was. Bovendien zou de toena-

me in kwaliteit inhoudelijk aan de gegeven feedback gekoppeld moeten worden, om 

te bepalen in hoeverre echt de ontvangen feedback heeft bijgedragen aan de kwali-

teit van het product. Dit is van belang omdat de studenten hebben verteld dat ook het 

geven van feedback kan leiden tot het zien van een verbeterpunt in het eigen leer-

product. Concluderend kan worden gesteld dat op basis van dit onderzoek, geen re-

latie tussen gegeven feedback en aanpassingen van de producten is gevonden. 

Samengevat blijkt uit het onderzoek dat de studenten na afloop van de training bete-

re feedback geven dan voor de training. Daarbij moet wel de kanttekening worden 

gezet dat de invloed van maturatie niet bekend is, omdat er geen controlegroep was. 

Dit betekent dat deze ontwikkelingen ook het gevolg kunnen zijn van het feit dat de 

studenten ouder zijn geworden, zij meer ervaring hebben opgedaan met het systeem 

of zij hun klasgenoten beter zijn gaan leren kennen en daardoor minder schuchter 

waren in het geven van feedback.  

Op basis van de kwalitatieve gegevens is te stellen dat de studenten zich, dankzij de 

training, maar ook dankzij het werken in de VLC, meer bewust zijn geworden van het 

feit dat het zinvol is om kritiek te leveren op producten, omdat op basis van een com-

pliment een product niet te verbeteren is. Bovendien is het voor studenten lastig in te 

schatten wat de kwaliteit van de ontvangen feedback is en of het daarom ook nood-

zakelijk is om hun product aan te passen. De docent komt volgens het VAL concept 

pas in beeld bij stap 8 en of de studenten op de goede weg zijn en de feedback die 

zij krijgen zinvol is, kunnen ze niet bepalen. Mogelijk zegt dit iets over de mate van 

begeleiding door de docent die studenten wenselijk vinden, zeker wanneer zij starten 

met het werken volgens VAL. Ook blijkt uit de studentenquête dat de studenten over 

het algemeen niet positief waren wat ze hebben geleerd van de training.  

Wat in ieder geval blijkt uit dit onderzoek, is het feit dat studenten moeten leren hoe 

ze feedback moeten geven. Daarbij kan zowel een training een rol spelen, als de be-

geleiding van de docenten / coaches en het leren van het werken in de VLC. Dankzij 

het werken in de VLC en het ontvangen van feedback, leren studenten namelijk wat 
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voor feedback zorgt dat zij hun product kunnen verbeteren en vooral ook wat voor 

feedback daar totaal niet aan bijdraagt. De docenten zouden de studenten in dit leer-

proces in ieder geval aan het begin meer moeten coachen en begeleiden, omdat de 

studenten nog te onzeker zijn om zelf te bepalen of feedback wel of niet „goed is‟. De 

docenten kunnen vervolgens verschillende didactische maatregelen inzetten, in het 

kader van het bevorderen van zelfsturing. In het Cognitive Apprenticeship Model be-

noemen Collins, Brown en Holum (1991) coaching, scaffolding, modeling en articula-

tion als zinvolle maatregelen. Deze worden onderstaand verder uitgewerkt.  

Scaffolding wil volgens Collins et al. (1991) zeggen dat de docent, op die plaatsen 

waar de student de taak nog niet volledig beheerst, het leerproces concreter onder-

steunt door bijvoorbeeld het geven van suggesties. Bij scaffolding zijn de studenten 

dus gezamenlijk met de docenten verantwoordelijk voor de sturingsactiviteit. Dankzij 

deze maatregel kunnen studenten leerprocessen doorlopen die zij volledig zelfstan-

dig niet succesvol zouden kunnen doorlopen. Een belangrijk aspect van scaffolding 

is ook dat de docent de mate van sturing laat afnemen, naar mate de student de ac-

tiviteit beter onder de knie krijgt („fading‟), tot de student het zelfstandig kan.  

Bij modeling fungeert de docent als een rolmodel en dient de student goed te obser-

veren wat de docent doet, zodat de student een beeld van het gehele proces kan 

vormen. Het positieve voorbeeldgedrag van docenten moet daarbij stimulerend wer-

ken en het zelfvertrouwen van zwakke leerders vergroten (Zimmerman, 1989).  

Collins et al. (1991) benoemen ook articulation als een belangrijke didactische maat-

regel. Hierbij expliciteren docenten hun handelen en verwoorden zij concreet de keu-

zes die zij gedurende dat proces maken (met andere woorden, ze beschrijven hun 

mentale modellen), waardoor de docent de zelfsturing van de studenten kan bevor-

deren (Lunenberg & Korthagen, 2003). 

Kortom, feedback geven is niet iets wat studenten vanzelf leren; feedback geven is 

een competentie die begeleiding en oefening vraagt, maar die, indien goede didacti-

sche maatregelen worden ingezet, zeker aan te leren is. 
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7 Bijlagen 

Training over feedback inhoudelijk (Citowoz, 2011) 

 

Leerdoelen van vandaag 

Na afloop van deze workshop:

- Weet je welke rol feedback speelt in VAL 

- Weet je de 6 soorten van feedback in VAL te onderscheiden 

- Heb je zelf feedback gegeven op alle 6 feedback niveaus en 

weet je welke feedback je kunt gebruiken als 

bewijsmateriaal voor je assessment 
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Training over feedback sociaal / cultuur (Citowoz, 2011) 
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Enquête trainingen en gebruik feedback in VAL 

Je bent de afgelopen weken getraind om nog beter gebruik te kunnen maken van 

VAL. Voor een onderzoek willen we graag de volgende stellingen voorleggen over de 

training. Vul eerst jouw gegevens in en geef daarna jouw mening over de stellingen. 

 Klas:  

 Leeftijd:  

 Geslacht:  

 Vooropleiding: 

 

Geef van de volgende stellingen aan in hoeverre je het met de stelling eens bent. 1 

betekent helemaal mee oneens en 5 betekent helemaal mee eens. 

1= helemaal mee oneens 2= mee oneens 3= neutraal 4= mee 

eens 5= helemaal mee eens 

 

De duur van training was goed 

De training duurde te lang 

Het moment waarop de training kwam was goed 

Ik had de training liever eerder gehad 

De inhoud van de training was nuttig 

Ik heb van de training veel geleerd 

Ik heb geleerd wat feedback is 

Ik heb geleerd hoe ik feedback kan geven 

Ik heb geleerd over hoe ik feedback kan ontvangen 

Ik heb geleerd over groepscultuur 

De sfeer in de groep is verbeterd na de training 

Ik geef altijd verschillende mensen feedback 

Wat ik heb geleerd heb ik al benut in de VAL 

Ik merk dat ik nu beter feedback geef in de VAL 

Ik merk dat ik nu betere feedback ontvang in de VAL 

Ik zie de noodzaak van het verbeteren van mijn product op basis 

van de feedback die ik krijg 

Ik verbeter mijn product nu vaker dan voor de training 

Ik vind het leuk om feedback te geven 

Ik vind het leuk om feedback te ontvangen  

Aan welke scholing heb je nog behoefte om VAL nog beter te kun-

nen gebruiken? (open vraag) 

 

 

 


