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FEEDBACK TI'DENS DE REKENI.ES

Marian lmming
Veel scholen stellen zich ten doel om 'doelgericht'
te werken. 0p openbare basisschool De Boeier
in Lelystad is ervoor gekozen om de leraren en
leerlingen volgens de methode 'continu verbe-
teren'te laten werken. Bij deze methode bespreekt
de leraar het lesdoel en hebben de leerlingen
invloed op de manier waarop ze dit bereiken, Ook
het reflecteren van de leerlingen heeft hierbij een
plek. De leerlingen krijgen steeds meer inzicht in
hun leerproces en stellen vervolgens met de leraar
nÍeuwe doelen. Om dit proces zichtbaar te maken,
heeft de school leerling-portfolio's ingevoerd. De
ontwikkeling van de leerlingen wordt zichtbaa4
de leerlingen krijgen meer greep op hun eigen
leerproces en zij leren op welke manier ze de
gestelde doelen kunnen behalen.

De Boeier wil graag doelgericht werken, maar
uit observaties blijkt dat het lesdoel niet struc-
tureel en niet op een eenduidige manier met de
leerlingen wordt besproken. De leraar vertelt
soms het lesdoel en af en toe schrijft ze het op
het digibord. Uit een vragenlijst en gesprekken
met leerlingen blijkt verder dat de helft van de
leerlingen het lesdoel van de rekenlessen niet
weet. Omdat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de
leerlingen aan het einde van de les ook niet struc-
tureel reflecteren, weten de meesten van hen dan
ook niet of zij het lesdoel van de rekenles hebben
behaald. De feedback wordt meestal op de persoon
gegeven: het zijn vooral'goed zo','probeer hetnog
eens' en'knap van je' opmerkingen.
De school stelt zichzelften doel dat de school in
alle 19 groepen het leerlingportfolio in het school-
jaar 2077-2018 ingevoerd wil hebben. Wat hierbij
nog een obstakel is, is dat veel leraren moeite
hebben met het geven van effectieve feedback. De
gegeven feedback blijkt in de praktijk niet altijd
concreet te zijn en is vaak sturend in plaats van
begeleidend. Na verdere analyse komt de school
tot de concrete vraag: 'Hoe kan de leraar goede,
effectieve feedback geven aan de leerlingen, zodat
zij de voor hun gestelde doelen voor rekenen-
wiskunde behalen.'
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Als leerlingen de doelen kennen en gericht aan een
gesteld doei werken, is het van belang om effec-
tieve feedback te geven. Feedback die zichtbaar
maakt welke vooruitgang er bij de gestelde doelen
wordt geboekt geeft de leerlingen meer greep op
hun eigen leerproces (Locke & Latham, 2002).De
rol die de leraar bij het geven van feedback zou
moeten aannemen is die van coach of begeleider
van de leerlingen, De vragen die zij stelt moeten
open zijn en gericht op het leerproces en het doel.
De leerlingen moeten vervolgens de tijd krijgen
om zelf verder na te denken fEbbens & Ettekoven,
2005). Bij het geven van feedback is het belangrijk
dat de leraar bevestigt wat al goed gaat, kritisch
is over wat er nog niet goed gaat en aanwijzingen
geeft over hoe de leerling verder kan gaan. Dit
wordt'BKC-feedback' genoemd: Bevestigend-
Kritisch-Constructief [van den Bergh & Ros, 2015J.
, Blj bevestigende feedback zegt de leraar of de

leerling iets goed doet of iets goed begrepen
heeft. Het geven van alleen dit soort feedback
blijkt niet effectief te zijn omdat leerlingen op

basis hiervan hun aanpak niet kunnen verbe-
teren.

. De krÍtische feedback geeft aan wat beter kan.

Deze is alleen kritisch als de leraar ook duide-
lijk maakt waarvoor deze gegeven wordt. Alleen
maar tips voor verbetering geven zonder erbij
te vertellen wat nog niet goed of volledig is
uitgewerkt, is geen kritische feedback.

. De constructieve feedback geeft de leerling
instructies en handvatten waarmee hij zelf
verder kan gaan. Tijdens deze effectieve
feedback kun je gebruik maken van drie belang-
rijke feedbackvragen:'Waar ga ik heen?| 'Hoe
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sta ik ervoorT' en'Wat is de volgende stap?'. Deze

vragen kunnen op vier niveaus gesteld worden:
taakniveau, procesniveau, zelfregulatieniveau
en persoonsniveau (Hattie, 2012J.

De leraar van groep 6 van de Boeier neemt deel

aan de Master Leren en Innoveren. Zij doet
hiervoor een onderzoek naar het structureel
geven van effectieve feedback, Ze koppelt voor
haar onderzoek de feedback aan het stellen van

de doelen bij rekenen. Effectieve doelgerichte
feedback is niet iets wat je zo af en toe eens kunt
doen maar moet structureel worden aangepakt.

Hiervoor gebruiken de leraren een feedbackkaart
die voor het onderzoek wordt ontworpen. Op

deze kaart staan centraal: het benoemen van het
lesdoel, het geven van effectieve feedback en het
reflecteren. Voor de leraar staan er 5 aandachts-
punten op de feedbackkaart:

dit wordt ook welk feed forward genoemd.

Elke rekenles start met het benoemen van het
lesdoel waarbij deze op hetbord staat. Samen

met de leerlingen onderzoekt de leraar wat
zij er al vanafweten. De leerlingen overieggen
bijvoorbeeld wat het lesdoel voor hen betekent
en wat ze ermee kunnen doen. Dit wordt
geïllustreerd met voorbeelden.

Er komen hler drie verschillende vormen
van aan de orde. De leraar bevestigt dat een

leerling iets goed heeft gezegd en vraagt er
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meteen achteraan hoe de leerlingditweet:'Ja,
je maakt eerst de grootste sprong. Hoe groot
is die van jou?.Ze geeft ook bevestigende in
combinatie met kritische feedback: 'Er is al
veel goed in jouw antwoord, maar nog nÍet alles.
Wat ontbreekt er?'Ten slotte komt de beves-
tigende, kritische en constructieve feedback
aan de orde:' Ik merk datje er goed over hebt
nagedacht. Klopt het alleen wel? Wat moest je
uitrekenen bij deze som?'

Bil stap 3 van het stappenplan, gaat het om het
begeleiden van de leeriingen zonder hierbij
sturend te zijn. Het is belangrijk dat de leraar
begeleidt in het vinden van het juiste antwoord
of de juiste manier van werken. Dus bijvoor-
beeld: 'Kan het ook in mínder stappen? Probeer
dat maar eens','Welke sprong maak je eerst? En

verder? Doe maar!'

Uiteraard is het ook belangrijk dat je niets
voorzegt maar de leerlingen helpt het zelf te
doen [stap 4):'Hoe ga je dÍt aanpakken?' en'Tot
hier is het helemaal goed gegaan. KÍjk eens of je
zelf kunt vÍnden wat er anders had gemoeten'.

Tot slot reflecteert de leraar met de leerlingen
op de les. Zij bespreekt hierbij nogmaals het
lesdoel. Naast het lesdoel, staat op het bord
ook wanneer het doel behaald is. De leerlingen
kunnen zelfvaststellen of ze het doel inderdaad
behaald hebben.

0p de Boeier worden verschillende vormen van
reflectie gebruikt. De leerlingen die het gestelde
doel niet hebben behaald schrijven hun naam
op het instructiebord. De leraar weet zo welke
leerlingen extra uitleg en begeleiding nodig
hebben op dit onderdeel. Een andere manier
van reflecteren, het maken van een plus(+)/
delta(A)-lijst, hoort bij het concept'continu leren'.
Elk groepje krijgt een groot vel papier en schrijft
hierop wat er goed ging [+) of wat nog beter moet

IAJ. Als een leerling alles goed heeft gemaakt,
vragen de andere leden van het groepje aan hem
hoe hij dit heeft bereikt of welke strategie hi j heeft
gebruikt.
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Een les uit Werel.d in Getalten (Matmberg), groep 6, Bl.ok ]., week 4, Les1.

Bespreek het lesdoe[: wii leren verschiLLen in hoogtes berekenen. De voorkennis wordt opgehaaLd
door leerlingen met elkaarte laten overleggen watze denken dat dat betekent.Watzouden ze
met het berekenen van hoogtes kunnen doen. En waarom zou je de verschi[[en tussen bepaalde
hoogtes wilten weten? Heeft iemand dit aI eens gedaan? Wanneer dan? Er worden hierbij ook
voorbee[den gegeven uit de praktijkvan leerLingen,bijvoorbeeLd het bekLimmen van een berg
tijdens een vakantie.
Geef BKC-Íeedback (Bevestigend-Kritisch-Constructief). Deze feedback wordt zoweI gegeven
tijdens de (ktassikaLe) instructie ats bij het begeLeiden van individuele leerlingen. Een Leerl"ing
zegt, na het uitrekenen van een som, dat de berg 5000 kitometer hoog is. De [eraar stelt vast:
le hebt heel veeL goed gedaan, maar kan dit ontwoord weL kloppen? Wat betekent eigentijk j000
kiLometer? (En eventueel ter aanvuLLing: Als je dit met een auto zou moeten rijden waor kom je dan
terecht\. De leerLing komt er vervolgens zelf achter dat het antwoord 5000 meter moet zijn
BegeLeid wanneer het kan, stuur wanneer het moet. Ook deze stap komt tijdens de gehel"e
rekenles voor.A[s een leerling tijdens het berekenen van het verschiI tussen hoogtes van twee
bergen laat zien dat hij heeft aangevu[d tijdens het uitrekenen, bespreekt de leraar dit en vraagt
vervolgens aan de andere leertingen ofwie het anders heeft gedaan.Je kunt de twee getatten
van elkaar aftrekken. Dat kan op verschiltende manieren, bijvoorbeeLd kotomsgewijs of cijferend.
Zeg niet voor, maar help ze het ze[f te doen. Bij het uitrekenen van een minsom,zet een
leerLing de twee getalten (berghoogtes) onder eLkaar.ALs hij er vervoLgens niet uitkomt, steLt de
teraar de vraag of hij ziet waardoor dit zou kunnen komen. Wat was ook a[ weer een regel van
minsommen die je onder elkaar zet? Wetk getaL moet al.tijd bovenaan staan? Hierdoor ziet de
leerling vervotgens zel"f dat hij de getatten heeft omgedraaid en nu weI de som goed kan uitre-
kenen.

Reflecteer aan het einde van de [es. Door middeLvan het herhal"en van het Lesdoel. wordt er
gekeken wie het lesdoel heeft behaaLd en wie er nog extra instructie nodig heeft. Ook kan er
gereflecteerd worden op bijvoorbee[d werkhouding.Tijdens deze rekenles koos de leraar ervoor
om door middel. van een ptus/detta-tijst die de LeerLingen zeLf invutten,te kijken hoe zij hebben
gewerkt.Hierbij gaf een leerting aan datzij vond datzij zich goed kon concentreren en altes af
had (ptus) maar dat zij wet goed moet kijken bij aftreksommen bnder elkaar'naar we1k getaL het
grootst is omdat dat bovenaan moet staan (detta).
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Tijdens gesprekken in het vooronderzoek, voordat
de feedbackkaart gebruikt wordt, vertellen zowel
de leerlingen als de leraar dat ze het doel van de

rekenles belangrijk vinden. Desondanks weet
slechts een klein deel van de leerlingen daadwer-
kelijk wat het lesdoel is. Sinds de feedbackkaart
standaard ingezet wordt, vertellen en verkennen
de leraren nu bewust en structureel het lesdoel
met de leerlingen. Vervolgens zet de leraar het
doel op het bord met daarbij enkele voorbeel-
dopgaven. Dit blijft de gehele les zichtbaar. De

leerlingen zeggen desgevraagd dat ze nu veel
beter weten of ze hun lesdoel hebben behaald
en de leraar weet beter welke leerlingen op

welke onderdelen (in een rekenblok) uitvallen.
Doordat de leraar effectieve BKC-feedback geeft en

terugvraagt of de feedback duidelijk is, weten de

leerlingen niet alleen dat ze feedback krijgen, maar
ookwaarvoor. De vragen die de leraren hierbij
stellen, stimuleren de leerlingen om ook zelf na te
denken over hun taah het proces en het resultaat.

Op de Boeier blijkt het voor de leerlingen sinds de

invoer van de feebackkaart veel duldelliker te ziin

wat het lesdoel is en wat ze moeten doen om dit
doel te behalen. De leraar zorgt ervoor dat er een

duidelijke structuur binnen de rekenles ontstaat
door gebruik te maken van de vijf stappen. Deze

structuur is niet alleen prettig voor de leraa4 maar
ook de leerlingen vinden het fijn. Ze weten wat er
van hen wordt verwacht.
De leraren maken voorafgaand aan de les een

overzicht met vragen die ze kunnen stellen bij
de verschillende stappen, zodatze tijdens de les

de juiste, effectieve feedback aan de leerlingen
te geven. Voor veel leraren wordt het een eigen

leerdoel om in elke fase de juiste vragen te stellen.

ie moet namelijk de tijd nemen en veel oefenen om
je deze manier van BKC-feedback geven eigen te

maken.

Over het eigenaar worden van het eigen

leerproces met concrete tips voor in de klas
volgens het proces van continu ontwikkelen en

verbeteren: Mulders, H., Knol, D., Cijvat, 1., van
Dalen, T,, Mathijssen, B. [2015]. Eigenaarschap en

alignement en contÍnuous improvement. Huizen:
Uitgeverij Pica.
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