
Feedback op maat 
met behulp van ict

door: Guuske van Teunenbroek, Practoraat Mediawijsheid



Voor u ligt het adviesrapport van het onderzoek 
Feedback op maat met behulp van ict. Op 17 mei 2021 
is het resultaten- en adviesrapport geschreven voor 
de opdrachtgever van het onderzoek namelijk: het 
Practoraat Mediawijsheid. Het rapport en de bijbeho-
rende praatplaat kunnen nieuwe inzichten bieden aan 
managers en onderwijskundigen verbonden aan het 
Practoraat Mediawijsheid. De praatplaat heeft als doel 
om de uitkomsten en het advies in een oogopslag hel-
der te maken en kan ter aanvulling naast het rapport 
worden gebruikt. Ook kan de praatplaat als werkvorm 
worden ingezet om het gesprek op gang te brengen 
over feedback geven op maat met behulp van ict.

De resultaten komen voort uit gesprekken met do-
centen van het Mediacollege Amsterdam. Er zij twee 
focusgroepen ontstaan met een tijdsduur van 60 
minuten. In totaal namen zeven docenten deel aan 
het onderzoek Feedback op maat met behulp van ict. 
Docenten die deelnamen aan het onderzoek zijn af-
komstig van de opleidingen Podium- en evenement-
technicus & Filmacteur (4 docenten), Software develo-
per (1 docent) en Allround mediamaker (2 docenten). 
De vraag die centraal staat bij het onderzoek: Hoe 
kunnen docenten gestimuleerd worden in het geven 
van feedback op maat met behulp van ict?

In dit rapport zal eerst de context waarin het onder-
zoek heeft plaatsgevonden worden toegelicht. Hier zal 
een korte organisatieomschrijving aan bod komen en 
resultaten uit eerder onderzoek die aanleiding gaven 
voor het huidige onderzoek. De probleemdefinitie 
expliceert welke vragen er zijn ontstaan en de keuze 
voor kwalitatief onderzoek. Ook wordende scena-
rio’s benoemd die voortkomen uit het onderzoek. 
Daarnaast worden de onderzoeksdoeleinden kort 
aangestipt met de daarbij passende stageproducten 
(adviesrapport, praatplaat, train-de-trainer module). 
Vervolgens zal de onderzoeksopzet uitlichten hoe de 
data geanalyseerd is en welke keuzen daarbij zijn ge-
maakt. Daarna zullen de resultaten naar voren komen 
waarbij literatuur wordt gekoppeld. Ten slotte zal er 
een advies worden uitgebracht.

Context
Het Practoraat Mediawijsheid is een leergemeenschap 
waarbij kennis, expertise en innovatie een grote rol 
spelen op het gebied van mediawijsheid. Het Prac-
toraat Mediawijsheid is een samenwerkingsverband 
tussen verschillende mbo-instellingen in Amsterdam 
waaronder: Mediacollege Amsterdam, Hout -en 

Meubileringscollege Amsterdam, ROC van Amsterdam 
MBO College West en ROC TOP. De practor, program-
mamanager, docenten en onderwijskundigen verbon-
den aan het Practoraat Mediawijsheid, verwezenlijken 
gezamenlijk praktijkgericht onderzoek dat onderwijs 
en praktijk aan elkaar verbindt. 

Het Practoraat Mediawijsheid draagt bij aan de profes-
sionalisering van docenten op het gebied van media-
wijsheid en digitale vaardigheden. Om de bekwaam-
heid van docenten op het gebied van lesgeven met en 
over ict in kaart te brengen en te versterken is er een 
samenwerkingsverband ontstaan tussen het Practo-
raat Mediawijsheid en het iXperium (Centre of Experti-
se (CoE) Leren met ICT van de Hogeschool van Arn-
hem en Nijmegen). Daaruit is een digitale vragenlijst 
naar voren gekomen genaamd de ICT-monitor Leren 
en lesgeven met ICT. De ICT-monitor is een kwantita-
tief onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van cate-
gorieen rondom ict waardoor statistisch een uitspraak 
kan worden gemaakt over de populatie (Mortelmans, 
2007). Een van de mbo-instellingen die heeft deelge-
nomen aan de ICT-monitor in het kader van het Prac-
toraat Mediawijsheid is het Mediacollege Amsterdam 
(Ma). Daarom worden docenten van het Ma betrokken 
in het huidige onderzoek. Het Mediacollege Amster-
dam bestaat uit drie locaties met 14 opleidingen en 
één vmbo-opleiding: Mediavormgever, E-commerce 
designer, Ruimtelijk vormgever, Audiovisueel, Pho-
tograpic designer, Game artist, Software developer, 
Filmacteur, Podium- en evenemententechnicus Licht 
en Geluid, Mediamanager, Mediaredactiemedewerker, 
Signspecialist, Allround mediamaker, Medewerker 
creatieve productie en vmbo Media Vormgeving & ICT.

Probleemdefinitie
Uit de ICT-monitor blijkt dat opleidingen verschillend 
scoren op het construct differentiatie en ict. In dit 
construct komt het onderwerp feedback op maat naar 
voren. Opmerkelijk is dat 24 procent van de docenten 
nooit gebruik maakt van ict om feedback te geven op 
maat. Daarbij maakt 39 procent van de docenten soms 
gebruik van ict om feedback te geven op maat. In 
het onderzoek zijn de opleidingen meegenomen die 
hoog, gemiddeld en laag scoren op het gebied van 
differentiatie en ict.

Om een bij te kunnen dragen aan de docentenprofes-
sionalisering is verdiepend onderzoek nodig. Vanuit 
het Practoraat Mediawijsheid is er dus behoefte voor 
verdiepend onderzoek. Om deze verdiepende infor-
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matie te achterhalen is er gekozen voor kwalitatief 
onderzoek. Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is 
het achterhalen van de betekenis van sociale proces-
sen (Mortelmans, 2007). Bijvoorbeeld waarom scoren 
opleidingen verschillend op het gebied van ict en 
differentiatie? Wat verstaan docenten onder het geven 
van feedback op maat? Om verdiepende informatie in 
een korte tijd te verzamelen is er gebruik gemaakt van 
focusgroepen. Volgens Mortelmans (2007): “focus-
groepen zijn goed geplande gesprekken die tot doel 
hebben heel veel data op een korte tijd te verzamelen” 
(p. 140). Vaak wordt een kwantitatief survey onderzoek 
zoals de ICT-monitor gecombineerd met focusgroe-
pen (Mortelmans, 2007).

Bij het Practoraat Mediawijsheid staat kennisdeling 
centraal. Het verzamelen van verdiepende informatie 
kan nieuwe inzichten bieden. Daarnaast kan het huidi-
ge onderzoek de best practices van docenten in kaart 
brengen op het gebied van feedback om maat met 
behulp van ict. Bijvoorbeeld, welke praktijkervaringen 
blijken effectief te zijn voor docenten? Door gebruik 
te maken van focusgroepen kunnen docenten van 
verschillende opleidingen hun kennis delen. 

Scenario’s
Uit de focusgroepen komen twee scenario’s duidelijk 
naar voren. Ten eerste, docenten hebben behoefte aan 
overzicht als het gaat om feedback geven met behulp 
van ict. Ook verschillen de opleidingen in bekwaam-
heid op het gebied van het inzetten van ict bij het 
geven van feedback. Ten tweede, docenten beschik-
ken over basisvaardigheden als het gaat om het geven 
van feedback. Toch blijkt er tussen docenten verschil 
te zijn in bekwaamheid bij het geven van feedback. 
Daarnaast blijkt uit literatuur dat het geven van goede 
feedback een hoge mate van bekwaamheid vraagt 
van docenten (Hattie & Timperley, 2007). Ook bestaat 
feedback uit verschillende aspecten (Brookhart, 2008) 
waardoor het gezien kan worden als een complexe 
vaardigheid (van Merriënboer & Kirschner, 2018). Deze 
scenario’s zullen later in dit rapport worden behandeld 
in de vorm van een advies.

Onderzoeksdoeleinden
Samenvattend, de belangrijkste doelen van het on-
derzoek zijn: a) het beantwoorden van de hoofdvraag 
en de daar bijhorende deelvragen; b) kennisdeling 
mogelijk maken door het delen van best practices en 
het mogelijk maken van het gesprek over het geven 
van feedback met behulp van ict; c) een interventie 
ontwerpen die voortkomt uit de focusgroepen en 
literatuur. Het adviesrapport zal de uitkomsten van het 
onderzoek weergeven en daarbij de literatuur koppe-

len. Daaropvolgend zal een advies worden aangereikt. 
In dit advies zal aandacht worden geschonken aan een 
passende interventie. Tijdens het onderzoek was het 
van belang om eerst verdiepende informatie te verza-
melen om daarna een passende interventie te kunnen 
ontwerpen. Dat wil zeggen: vorm volgt inhoud. 

Onderzoeksopzet
Voorafgaand aan de focusgroepen is er een vragen-
lijst ontwikkelt op basis van de ICT-monitor en de 
literatuur. Na de beëindiging van de focusgroepen is 
de verzamelde data geanalyseerd. De data werden 
geanalyseerd met behulp van de Grounded Theory 
benadering (Boeije, 2010). Deze benadering is ge-
schikt voor verdiepend onderzoek omdat de data 
met constante vergelijking wordt geanalyseerd. Dat 
resulteert in het vinden van patronen en uiteindelijk 
tot kernconcepten. Tijdens het onderzoek werd een 
combinatie van open codes en a-priori codes gebruikt. 
Open codes maken het mogelijk om dicht bij de data 
te blijven doordat stukken tekst worden opgedeeld 
in passende codes. A-priori codes zijn codes die 
voortkomen uit voorafgaand literatuuronderzoek 
(Mortelmans, 2007). Uiteindelijk zijn uit de verzamelde 
codes kernconcepten ontstaan: feedback op maat, 
goede feedback, doel van feedback, best practices, 
feedbackniveau, bekwaamheid met ict voor het geven 
van feedback, behoeften van docenten en overgang 
online onderwijs. 

Tot slot, het is van belang om te benoemen dat tijdens 
het analyseren van de data mijn interpretatie werd 
gestuurd door voorafgaand literatuuronderzoek. 
Daarom worden de resultaten gepresenteerd met de 
bijpassende literatuur.



Feedback op maat
In de ICT-monitor komt het onderwerp ‘het geven 
van feedback op maat’ naar voren. Nu was de vraag 
wat verstaan docenten bij het geven van feedback op 
maat? Een van de docenten geeft aan “Gewoon puur 
op feedback op maat dan heb je het over één op één, dat 
je het puur op één persoon richt”. In een andere focus-
groep brengt een docent naar voren: “Klassikaal, stu-
denten delen continu een scherm met mij en dan zijn we 
constant aan het feedbacken, het begeleiden wat ze in 
de opdrachten moeten doen”. Ook gebruikt een docent 
het woord vooruithelpen: “Vooruithelpen, feedback 
vind ik dat je de leerlingen een stapje vooruit laat gaan, 
daar is het op gericht.” 

Er is de afgelopen 100 jaar veel onderzoek gedaan 
naar het onderwerp feedback en dat betekent dat het 
onderwerp feedback erg breed is (Brookhart, 2008). 
Het is dan ook niet gek dat docenten uit de focusgroe-
pen tegenstrijdige antwoorden geven op de vraag wat 
zij verstaan onder feedback op maat. Bijvoorbeeld, 
docenten zien feedback op maat voornamelijk als 
feedback dat ‘gericht is op één persoon’ maar benoe-
men ook het woord ‘klassikaal’. Echter, het hoeft niet te 
betekenen dat klassikale feedback geen feedback op 
maat is. Wat is feedback op maat eigenlijk? Vanuit de 
literatuur is differentiatie een passende omschrijving: 
differentiatie betekent dat docenten het lesmateriaal 
en onderwijs aanpassen zodat een student als indi-
vidu of een klas de benodigdheden hebben om te 
kunnen leren (van der Vegt, Kieft & Bekkers, 2019). In 
het bovenstaande citaat waarbij een docent feedback 
op maat ziet als het geven van klassikale feedback zal 
de betreffende docent inderdaad feedback op maat 
geven, als hij of zij rekening houdt met de verschillen 
tussen de studenten. Een andere situatie kan zijn dat 
de betreffende docent ziet dat zijn of haar klas de-
zelfde feedback nodig heeft. Nog steeds voldoet de 
docent aan het geven van feedback op maat. Alleen 
wanneer de docent feedback geeft waarbij er geen 
rekening wordt gehouden met de verschillende leer-
behoeften van studenten kan dit niet gezien worden 
als feedback op maat.

Tot slot zijn er nog andere begrippen die te maken 
hebben bij het geven van feedback op maat. Bijvoor-
beeld, formatief toetsen is nauw verbonden met het 
geven van betekenisvolle feedback die erg waardevol 
kan zijn voor het geven van instructie en het stimu-
leren van leren (Brookhart, 2008; Shute, Yoon & Kim, 
2014). Toetsing gaat vaak over een momentopname 

om leerprestaties objectief te meten. Daarom is een 
passende benaming formatief evalueren: het is geen 
momentopname maar een proces waarbij de docent 
zijn of haar studenten ondersteunt in het leren totdat 
een doel is bereikt. Deze leerdoelen worden bereikt 
door tijdens het leerproces studenten van feedback te 
voorzien die studenten ondersteunen in hun leerpro-
ces (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, z.d.).

Kortom, er is geen eenduidige definitie wat feedback 
op maat precies betekent. Belangrijk is dat het gaat 
om een proces waarin docenten studenten ondersteu-
nen door hen van feedback te voorzien die past bij 
de leerbehoefte van studenten. Concluderend, feed-
back draagt bij aan de leerprestaties van studenten 
en daarom is het van belang in kaart te brengen hoe 
docenten feedback op maat zien (Wisniewski, Zierer & 
Hattie, 2020).

Goede feedback
Docenten in beide focusgroepen geven aan dat het 
van belang is dat feedback een positieve insteek heeft. 
In een focusgroep ziet een docent goede feedback als 
een pedagogische spelregel: “Pedagogische spelregel. 
Je begint altijd met zaken die hij of zij goed gedaan heeft, 
en daarna wat kan beter.” Andere docenten beamen 
dit door het benoemen van tips en tops: “Je begint met 
de tops en daarna de tips”. Een van de docenten in de 
focusgroep benadrukt weer het belang van vooruit-
helpen: “Dat je studenten stimuleert om nog beter hun 
best te doen of nog beter te worden”.
Ook benadrukt een van de docenten: “Ik denk dat het 
nooit de bedoeling mag zijn om een student te bescha-
digen. Altijd positief, hoe slecht hij of zij ook werkt”. Uit 
de focusgroepen blijkt dat volgens docenten goede 
feedback positief van aard moet zijn. Daarbij is op-
merkelijk dat één docent benoemt bij het geven van 
goede feedback: “Het hoeft ook niet echt te betekenen 
dat je alleen maar positieve woorden gebruikt. Maar dat 
ze weten dat ik weet, dat zij meer in zich hebben en dat ik 
weet dat ze beter kunnen. En dan willen ze dat ook laten 
zien”. Daarnaast komt naar voren dat bij het geven van 
goede feedback docenten handvatten geven aan stu-
denten om mee aan de slag te gaan: “Als je zegt tegen 
studenten ‘leuk geprobeerd, doe het beter’ maar studen-
ten weten niet hoe. Dus wees dan wel specifiek in wat 
er verbeterd moet worden.” Ook komt naar voren dat 
feedback ‘goed onderbouwd’ moet zijn en ‘inhoudelijk’ 
door bijvoorbeeld ‘resultaten te bespreken’.
 
Uit de literatuur komt ook naar voren dat feedback 
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inderdaad positief van aard moet zijn. Dit wil niet 
zeggen dat er altijd positieve woorden gebruikt 
hoeven worden maar dat een docent wel een po-
sitieve bedoeling heeft bij het geven van feedback 
(Brookhart, 2008). Dit komt overeen met wat er naar 
voren is gekomen in de focusgroepen. Daarnaast blijkt 
dat feedback over het algemeen krachtig is maar dat 
sommige feedback nog krachtiger is (Wisniewski, 
Zierer & Hattie, 2020). Volgens Hattie en Timperley 
(2007) vereist het geven van feedback een grote mate 
van bekwaamheid van docenten. Het geven van 
goede feedback is dus niet alleen een kwestie van tips 
en tops geven. Bovendien, de mate waarin feedback 
effectief en betekenisvol is heeft te maken met ver-
schillende aspecten. Ter illustratie, deze aspecten zijn 
bijvoorbeeld het niveau van de feedback, de timing 
van de feedback, de hoeveelheid feedback en door 
wie de feedback wordt gegeven (Brookhart, 2008). 

Doel van feedback
Bij het geven van feedback hebben docenten bepaal-
de doelen voor ogen. Een enkeling geeft aan dat op-
bouwen van een band met zijn of haar studenten een 
doel is bij het geven van feedback. Een andere docent 
benoemd: “Voor mij is het, het aanzetten tot actie, voor 
mij hoop ik dat het iets motiveert om door te pakken, iets 
te doen, iets te verbeteren, euhm te groeien.” Dit wordt 
beaamd in de focusgroep waarbij een docent zegt: 
“Je wilt dat ze het beste uit zichzelf naar voren halen, kijk 
als ik allemaal zeg van ‘het is goed’ of ‘je hebt een 8’ of 
zoiets dergelijks dan stimuleer je ze niet om de volgende 
keer een 9 te halen. Maar als je dan iets erbij verteld van 
jeetje dit is tof dat heb je mooi gedaan, misschien kun 
je daar de volgende keer eens naar kijken, dat je ze toch 
stimuleert om nog meer te willen. Dat je ze naar die 10 
toe gaat werken eigenlijk. Het heeft vooral met motivatie 
te maken denk ik.” Kortom, docenten benoemen de 
volgende doelen bij het geven van feedback: 

a) studenten aanzetten tot actie; b) studenten sti-
muleren het beste uit zichzelf naar voren te halen; c) 
studenten motiveren tot verbetering en groei.

Bij het geven van feedback blijkt dat het formuleren 
van heldere doelen belangrijk is om studenten te on-
dersteunen in het leerproces. Daarbij is het van belang 
dat de docent zich aanpast aan de belevingswereld 
van de student door bijvoorbeeld de student aan te 
spreken in een taal die studenten begrijpen (Nationaal 
Regieorgaan Onderwijsonderzoek). Omdat heldere 
doelen de leerprestaties van studenten versterken 
is het van belang dat docenten bewust zijn van de 
doelen die zij voor ogen hebben bij het geven van 
feedback. 

Best practices
Voor het geven van goede feedback is een juiste aan-
pak nodig. Een van de doelen van dit onderzoek is om 
praktijkvoorbeelden die effectief zijn gebleken voor 
docenten naar voren te brengen zodat deze kennis 
kan worden gedeeld. Deze effectieve praktijkvoor-
beelden worden daarom best practices genoemd. Op 
de vraag hoe docenten gestimuleerd kunnen worden 
tot het geven van feedback in een digitale omgeving 
gaven docenten een aantal tips: 

a) Het inzetten van peerfeedback. Docenten zetten 
peerfeedback in door studenten elkaars werk te laten 
zien maar ook door elkaars werk te beoordelen. Ook 
maakt een docent aan het begin of eind van een les 
het werk van de studenten klassikaal inzichtelijk. 
Op deze manier worden studenten geïnspireerd tot 
nieuwe ideeën en kunnen studenten van elkaar leren. 
De docent geeft aan dat het studenten motiveert 
om zelfstandig aan hun taak te werken. Volgens een 
aantal docenten stimuleert peerfeedback studenten 
om kritisch te zijn op zichzelf. Daarnaast wordt met 
behulp van peerfeedback de belevingswereld van 
studenten aangesproken: “Studenten communice-
ren vanuit hun eigen belevingswereld, dus zij kunnen 
feedback geven waar wij als docenten gewoon niet over 
nadenken, wat heel fijn is, maar het wordt vaak net ook 
wat beter ontvangen”. Samenvattend, peerfeedback 
heeft volgens docenten vele voordelen en kan daarom 
gezien worden als een best practice. Peerfeedback sti-
muleert een kritische blik, stimuleert leren, motiveert 
studenten om zelfstandig te werken en speelt in op de 
belevingswereld van studenten.

b) Positieve opbouwende feedback geven door 
gebruik te maken van pluimen en het creëren van 
succesmomenten met aandacht en enthousiasme. 
Met een pluim benadrukken de docenten wanneer 
een student zijn of haar taak uitermate goed heeft uit-
gevoerd. Dit wordt niet alleen individueel besproken 
maar tijdens de les worden deze studenten geprezen: 
“Als iemand het heel goed heeft gedaan krijg hij of zij 
ook voor de hele klas een veer in zijn kont.” Succesvolle 
momenten worden gecreëerd door het uitdelen van 
complimenten die gericht zijn op de taak. Zo hopen 
docenten dat studenten gemotiveerd raken om nog 
meer uit zichzelf te halen.

c) Aan het begin van de les terugblikken op de feed-
back van de vorige keer of aan het begin of eind van 
de les het werk van studenten doornemen en daar 
feedback op geven. Op deze manier hopen docenten 
studenten te stimuleren om ‘echt aan de slag te gaan 
tijdens de les’ en het inspireren tot nieuwe ideeën.



d) Gebruik maken van scaffolding. Door vragen te 
stellen in plaats van antwoorden te geven. Een docent 
geeft aan: “Ja ik heb alle antwoorden maar studenten le-
ren daar niks van.” De docent geeft aan op deze manier 
handvatten aan te reiken door gebruik te maken van 
scaffolding. Ook stellen docenten vragen die helpen 
bij het formuleren van leerdoelen voor de student: “Ik 
stel vragen als: waar wil je heen, wat wil je dit jaar berei-
ken, waar wil je staan, waar sta je nu? Zelf hem bevragen 
‘welke stappen wil je ondernemen om daar te komen’?”

De best practices van docenten komen overeen met 
de literatuur. Uit de literatuur komt naar voren dat 
de directie waarin feedback gegeven wordt een rol 
speelt. Feedback is effectief wanneer een docent zijn 
of haar student feedback geeft. Toch blijkt peerfeed-
back nog effectiever te zijn, wanneer studenten elkaar 
feedback geven (Wisniewski, Zierer & Hattie, 2020). 
Echter, volgens Brookhart (2008) blijkt dat peerfeed-
back effectief is maar dat het wel grenzen heeft. 
Bijvoorbeeld docenten moeten studenten vaardig-
heden aanleren voor het geven van goede feedback 
(Brookhart, 2008). Oftewel, bij het inzetten van peer-
feedback is het van belang dat docenten hun studen-
ten handvatten bieden voor het geven van goede 
peerfeedback. Daarnaast, het terugblikken op de les 
blijkt overeen te komen met de literatuur. Ter illus-
tratie, het beginnen van een les met feedback uit de 
vorige les blijkt een effectieve strategie te zijn (Brook-
hart, 2008). Ook scaffolding blijkt een goede aanpak te 
zijn bij het geven van feedback op maat (van der Vegt, 
Kieft & Bekkers, 2019). Bij scaffolding wordt de docent 
gezien als gids die de student feedback geeft. De hulp 
van de docent neemt gradueel af (van Merriënboer & 
Kirschner, 2018). Scaffolding maakt het mogelijk om 
de lerende te ondersteunen, net een stapje hoger dan 
het niveau van de student.

Bekwaamheid met ict voor het geven van feedback
Er is veel verschil in bekwaamheid tussen de docenten 
bij het inzetten van ict voor het geven van feedback. 
De ene docent maakt veelvuldig gebruik van digitaal 
toetsen en heeft daarbij een duidelijk doel voor ogen. 
Terwijl andere docenten meer moeite hebben met 
het digitale aspect van online onderwijs. Bijvoorbeeld, 
deze docenten vinden digitaal toetsen lastig.

Een mogelijke oorzaak is dat een aantal docenten 
feedback geven in een digitale omgeving ‘harder’ 
vinden overkomen op de studenten, ‘de menselijke 
maat mist’. Ook is het opvallend dat docenten wel 
gebruik maken van online toets programma’s maar 
met een ander doel voor ogen. Niet om te kijken waar 

de studenten staan maar om door te nemen wat er in 
de les besproken is: “Nou niet formatief. Als ik een online 
bijeenkomst geeft. Online heb je een PowerPoint, waar 
je een bepaald thema behandeld. Dat wordt natuurlijk 
eentonig. Dan varieer ik het met een Kahoot. Geen toets 
maar een soort quiz. Een verwerking wat is besproken 
in de bijeenkomst.” Formatief toetsen wordt door een 
andere docent gezien als ‘klein toetsen om te kijken of 
studenten de stof snappen’. 

De ene docent heeft een duidelijk doel en aanpak 
voor ogen bij het inzetten van ict en weet te benoe-
men welke aanpak daarbij het beste past: “Bij directe 
feedback opdrachten waar ze gewoon direct terugkrij-
gen of ze het goed doen of niet, zijn er uiteraard Socrative 
of Quizlet, of van die quiz websites die directe feedback 
geven, die gebruik ik daar regelmatig wel voor.” Deze do-
centen kunnen heel duidelijk benoemen dat zij ‘scaf-
folding’ en ‘peerfeedback’ inzetten en welke voordelen 
deze methoden hebben (zie best practices).

Daarentegen, zetten andere docenten ict wel in en 
hebben een doel maar weten niet welke aanpak het 
beste past bij het doel wat zij willen bereiken bij het 
geven van feedback. Bijvoorbeeld, een docent geeft 
aan vaak dezelfde feedback opnieuw te geven aan 
studenten. Ook maakt een docent gebruik van een 
rubric zonder dit instrument te kunnen benoemen. 
Deze docenten zijn niet geheel onbekwaam doordat 
ze een bepaalde aanpak niet kunnen benoemen maar 
het laat wel zien dat er docenten verschillen in het 
begrip om samenhang te creëren tussen het doel en 
de aanpak. 

Een aanpak kan worden gezien als een strategie die 
docenten hanteren tijdens het lesgeven. Een aanpak 
gaat niet alleen om techniek zoals een ict-middel 
maar gaat ook om de keuzes die worden gemaakt bij 
het bereiken van het doel (Hossain Khan & Markaus-
kaite, 2016). Bijvoorbeeld studenten een rubric laten 
invullen met als doel zelfregulerende vaardigheden 
van studenten te stimuleren. Het is terug te zien in de 
focusgroepen dat docenten ict niet direct associëren 
met het behalen van hun doelen in het geven van 
feedback: “Goede feedback dat is de tekst die je gebruikt, 
dat heeft niks met ict te maken. Dus op zich staat goe-
de feedback los van de ict”. Zij zien ict als een middel 
en geen doel op zich. Om lesgeven te verbeteren is 
het van belang dat de aanpak en de intentie van de 
docent met elkaar samenhangt omdat beide invloed 
hebben op het lesgeven (Hossain Khan & Markauskai-
te, 2016). 

Uit de focusgroepen komt duidelijk naar voren dat 



opleidingen van elkaar verschillen en elk hun eigen 
manier van werken en behoeften hebben. Dit zou een 
reden kunnen zijn waarom opleidingen verschillend 
scoren. Een concreet voorbeeld: de opleiding Podium- 
en evenementtechnicus wordt gezien als een echte 
praktijkopleiding waarbij voornamelijk fysiek wordt 
lesgegeven, terwijl de opleiding Software developer 
grotendeels digitaal kan plaatsvinden. Het is dan ook 
logisch dat opleidingen ict verschillend inzetten en 
verschillen in bekwaamheid.

Behoeften van docenten
Uit de focusgroepen komt sterk naar voren dat do-
centen ‘overzicht’ missen bij het geven van feedback 
in tijden van online onderwijs: “We zitten natuurlijk 
ook nog wel een hoop verschillende systemen dus dat 
maakt het ook niet overzichtelijker”. Dit komt ook naar 
voren in een andere focusgroep waar een docent het 
‘beeldgroei’ noemt: “Er is enorme beeldgroei in persoon-
lijke initiatieven. Iedereen gaat op andere manier om 
met teams. Met beeldgroei bedoel ik dat alles per kanaal 
verschilt”. Docenten uit de focusgroepen benadrukken 
dat het geven van feedback niet overzichtelijk is met 
de verschillende digitale systemen. Ook geven ze aan 
dat het voor hun studenten nog lastiger is om deze 
feedback te kunnen vinden aangezien iedere docent 
een eigen voorkeur heeft voor het plaatsen van feed-
back 

Docenten hebben behoefte aan overzicht en eenvoud 
in het geven van feedback in de digitale omgeving. 
Daar worden verschillende oorzaken en oplossingen 
voor aangedragen. Docenten zijn het er niet over eens 
hoe dit het beste kan worden aangepakt. Zo geeft 
een docent aan dat er ‘een rode draad mist’ en dat kan 
wellicht worden verholpen met een training waarbij 
docenten ook zelf aanvullingen kunnen geven: “Een 
soort rode draad, op deze manier gaan we om met teams 
en andere digitale systemen. Per afdeling te bepalen hoe 
je je opdrachten, je les, je digitale manier van werken 
gaat afspreken in teams”. Andere docenten zeggen 
dat er een koppeling moet komen tussen de digitale 
systemen. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat het 
wellicht loont om dubbele functies te verwijderen. 

In conclusie, docenten hebben behoefte aan over-
zicht bij het geven van feedback tijdens het online 
lesgeven. Het liefst hebben ze één systeem waarin 
zij feedback kunnen geven of dat er tussen systemen 
een koppeling ontstaat: “Dat alle systemen waarmee je 
werkt, dat die gewoon goed met elkaar praten. Dus dat ik 
eerst alle feedback ga klaarzetten overal, en dan druk ik 
op de knop en dan wordt het of naar elkaar geschoten of 
naar studenten geschoten. Dat ik in controle ben.”

Overgang online onderwijs
Docenten kijken verschillend naar de overgang naar 
online onderwijs. Sommige docenten benadrukken 
ook de positieve aspecten van online onderwijs. Ande-
re docenten zeggen grote moeite te hebben met het 
digitale aspect van online onderwijs. Het liefst gaan zij 
terug naar de traditionele vorm van lesgeven en dan 
geen behoefte meer hebben aan ‘een rode draad voor 
het maken van afspraken’. De redenen die naar voren 
komen is dat zij hun opleiding zien als een ‘praktijkop-
leiding’ daarbij geeft een docent aan: “De sjeu en de 
manier waarop je omgaat in de klas is veel klinischer”. 
Een andere docent beaamt dit door te zeggen “Onze 
studenten zijn doeners” en dat zij als opleiding ‘be-
hoorlijk ophikken’ tegen het digitale aspect wat online 
onderwijs met zich mee brengt. In tegenstelling geeft 
een docent aan nog steeds behoefte te hebben aan 
ict voor het geven van feedback: “Ik heb nog steeds 
behoefte aan vastleggen van dingen, feedback geven 
via ict-tools, ook al gaan we face-to-face weer onder-
wijs geven. Dan heb ik daar nog steeds belang bij”. Het 
zou kunnen dat verschil in bekwaamheid ook te ma-
ken heeft met deze overgang naar online onderwijs. 
Kennelijk hebben sommige docenten meer moeite 
met deze overgang dan andere docenten.



Het huidige onderzoek probeert antwoord te geven 
op de vraag: Hoe kunnen docenten gestimuleerd wor-
den in het geven van feedback op maat met behulp 
van ict? Om docenten te stimuleren in het feedback 
geven op maat met behulp van ict is het van belang 
dat er bewustwording wordt gecreëerd onder docen-
ten a) in het geven van feedback en b) waar docenten 
terecht kunnen met vragen en wensen op het gebied 
van ict. Het bijpassende advies wordt verder in detail 
toegelicht in de volgende alinea’s.

Advies
Het advies focust zich op twee aspecten. Ten eerste 
komt duidelijk naar voren dat docenten over basis-
vaardigheden bezitten als het gaat om het geven 
van feedback. Echter, naar voren komt dat docenten 
verschillen hoe zij goede feedback zien. Waar de ene 
docent duidelijk kan benoemen waarom hij of zij 
peerfeedback inzet geeft een andere docent aan tips 
en tops te gebruiken. Het geven van goede feedback 
vraagt een grote mate van bekwaamheid. Daarnaast is 
het geven goede feedback afhankelijk is van verschil-
lende aspecten. Ook blijkt uit eerder onderzoek blijkt 
dat samenhang tussen het taakniveau, procesniveau 
en zelfregulatieniveau het meest effectief is. Ook is er 
een duidelijk verschil tussen de niveaus. Bijvoorbeeld, 
feedback op procesniveau blijkt effectiever te zijn dan 
het taakniveau omdat het tot verdiepend leren van 
de student leidt (Hattie en Timperley, 2007). Uit de 
focusgroep blijkt dat er bewustwording moet worden 
gecreëerd over de verschillende feedbackniveaus om 
effectief feedback te kunnen geven.

Daarom wordt geadviseerd om training aan docenten 
te bieden zodat zij zich verder kunnen professiona-
liseren op het gebied van feedback geven. Om bij te 
dragen aan de professionalisering op het gebied van 
feedback is het van belang dat voortdurend leren 
wordt gestimuleerd. Daarnaast is trainingsoverdracht 
van belang: deelnemers zijn in staat om de geleerde 
kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk. 
Dit kan worden bereikt doordat docenten de kennis 
en handvatten krijgen aangereikt die zij na de training 
kunnen inzetten in de praktijk. Ook het uitwisselen 
van ervaringen uit de praktijk draagt bij aan de docen-
tenprofessionalisering (Salas, Tannenbaum, Kraiger 
& Smith-Jentsch, 2012). Daarbij kan het Practoraat 
Mediawijsheid een ondersteunende rol bieden door 
het aanbieden van training en het inzetten van de 
praatplaat:

Als eerste stap zal een train-de-trainer module worden 
ontworpen waarbij bewustwording wordt gecreëerd 
over het geven van goede feedback. Een train-de-
trainer module is er op gericht dat docenten elkaar 
kunnen trainen en deze kennis kunnen inzetten in hun 
eigen lessen. In deze train-de-trainer module ‘effectief 
feedback geven’ worden handvatten en kennis aan-
gereikt aan docenten op het gebied van effectieve 
feedback. Bijvoorbeeld bewustwording creëren op 
de verschillende feedbackniveaus. Daarnaast kan de 
praatplaat niet alleen als werkvorm tijdens deze train-
de-trainer module worden ingezet, maar ook door het 
Practoraat Mediawijsheid om ervaringen uit de prak-
tijk naar voren te brengen tussen onderwijskundigen 
en docenten. 

Gezien de korte tijd waarin het huidige onderzoek 
heeft plaatsgevonden zijn er nog een aantal punten 
waar het Practoraat Mediawijsheid zich verder in zou 
kunnen verdiepen:
Op het gebied van feedback wordt binnen het Medi-
acollege en het Practoraat Mediawijsheid nog geen 
specifieke training aangeboden. Echter, er komt naar 
voren dat tussen de opleidingen veel verschil is in 
bekwaamheid bij het geven van feedback. Daarnaast 
zou het mogelijk kunnen zijn dat er verschil is tussen 
docenten. Bijvoorbeeld docenten die de docenten-
opleiding hebben gevolgd voor het vak Nederlands 
en docenten vanuit de praktijk op het Ma lesgeven. 
Hebben zij dezelfde vooropleiding op het gebied van 
feedback geven? Voor verder onderzoek is het inte-
ressant om deze voorkennis over feedback van de do-
centen te onderzoeken. Op deze manier kan passende 
training worden ingezet. Wellicht zou de praatplaat 
gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van nader 
onderzoek. 

Tot slot, de eenmalige train-de-trainer module ‘ef-
fectief feedback geven’ kan bewustwording creëren 
bij het geven van feedback maar stimuleert niet tot 
voortdurend leren (Salas et al., 2012). Daarom wordt 
geadviseerd om de train-de-trainer module aan te vul-
len met vervolgtraining. Daarbij is het advies om te fo-
cussen op het creëren van samenhang tussen het doel 
en aanpak en de inzet van ict-middelen. Ook door 
nader onderzoek over de voorkennis van docenten 
kan er rekening gehouden worden tussen het verschil 
bekwaamheid van docenten. De docent-onderzoekers 
en onderwijskundigen verbonden aan het Practoraat 
Mediawijsheid zouden ingezet kunnen worden in de 
totstandkoming van een vervolgtraining. 

CONCLUSIE



Ten tweede luidt het advies om ook aandacht te 
besteden aan de behoeften van docenten op het 
gebied van ict. Docenten geven als wens dat zij graag 
overzicht willen in het gebruik van digitale systemen 
bij het geven van feedback. Docenten verschillen in 
bekwaamheid welke ict-middelen zij kunnen inzetten 
voor hun beoogde lesdoelen. Daarnaast, uit de focus-
groepen komt naar voren dat opleidingen van elkaar 
verschillen en elk hun eigen manier van werken en 
behoeften hebben. Er is duidelijk grote behoefte dat 
de stem van docenten wordt gehoord op het gebied 
van lesgeven met ict. Echter, er wordt al veel aangebo-
den om docenten van het Mediacollege Amsterdam 
te ondersteunen op het gebied van ict. Een concreet 
voorbeeld is de I-Coach waar docenten terecht bij 
kunnen om hun vragen over ict te stellen. Een ander 
voorbeeld is het competentieprofiel van de digitaal 
vaardige mbo-docent die het Practoraat Mediawijs-
heid heeft ontwikkeld om docenten verder te helpen 
bij de professionalisering op het gebied van digitale 
vaardigheden (Mbomediawijs.nl). Ondanks deze on-
dersteuning is het voor docenten niet duidelijk waar 
zij terecht kunnen met hun vragen en wensen over ict.

Daarom luidt het advies om bewustwording van do-
centen te versterken op het gebied van ict. Ter illus-
tratie, verduidelijk waar docenten terecht kunnen met 
vragen over ict. Zorg dat docenten die het digitale 
aspect lastiger vinden hulp krijgen. Bovenal, zorg dat 
docenten vanuit verschillende opleiding zich bewust 
zijn dat er hulp wordt aangeboden maar ook dat er 
ruimte is om hun wensen door te geven op het gebied 
van ict. Voor het implementeren van de bewustwor-
ding is nader onderzoek nodig. Een eerste stap zou 
kunnen zijn om de ict-afdeling en onderwijskundigen 
van het Ma te betrekken. Bijvoorbeeld door het delen 
van het resultaten- en adviesrapport en de praatplaat. 
Bij het delen van de praatplaat is het waardevol om 
te onderzoeken hoe onderwijskundigen en de ict-af-
deling kunnen bijdragen aan de bekwaamheid van 
docenten op het gebied van ict. Door het gesprek 
over ict aan te gaan met behulp van de praatplaat kan 
er naar een passende oplossing worden gezocht door 
de ict-afdeling, onderwijskundigen en docenten.
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