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Minder werk EN meer resultaat 
Leerlingen activeren met feedback 

 
Niet doen… Wel: De leraar… Wel: De leerling… 

In een gemaakte opdracht 
allerlei opmerkingen schrijven 

en een algeheel oordeel 
geven over het hele werk 

Schrijft opmerkingen in de 
opdracht. 

Schrijft zelf een algehele 
beoordeling van het werk en 
geeft twee sterke punten en 

een onderdeel om te 
verbeteren.  

In een gemaakte opdracht 
allerlei opmerkingen schrijven 

en een algeheel oordeel 
geven over het hele werk 

Schrijft een algehele 
beoordeling. 

Geeft in de opdracht aan waar 
de sterke kanten zichtbaar 

worden en waar 
verbeteringen gemaakt 

moeten worden. 
Uitgebreid commentaar 

opschrijven 
Geeft een sterke kant en een 

ding dat mogelijkerwijs 
verbeterd kan worden. 

Probeert het ene 
geadresseerde punt te 

verbeteren. 
Naast goede dingen in het 
werk schrijven ‘Dit heb je 

goed gedaan want…’ 

Plaats twee vinkjes naast de 
goede delen van het werk. 

Noteert de reden voor de 
twee vinkjes. 

Iedere vraag nakijken. Kijkt alleen de gemarkeerde 
vragen na. 

Geeft door middel van 
markeren bij zichzelf (of bij 

een klasgenoot) aan waar hij 
de meeste hulp nodig heeft.  

Bij elke opdracht dezelfde 
uitleg opschrijven als dezelfde 

fout door veel leerlingen 
gemaakt is. 

Bespreekt de vraag in de klas. Schrijft zelf het juiste 
antwoord op. 

Een volledige oplossing 
schrijven als de leerling de 

vraag fout heeft. 

Schrijft alleen een hint, of de 
volgende stap op. 

Probeert de opdracht nu 
beter te doen. 

De opdracht corrigeren als de 
leerling een klein foutje heeft 

gemaakt 

Schrijft WGHM? (Wat gaat hier 
mis). Of LDV! (Lees de vraag!) 

Probeert de opdracht nu 
beter te doen. 

Alleen wat meer uitgewerkte 
opdrachten nakijken 

Bespreekt Initiële opzetten/ of 
halffabricaten voor de 

opdracht in de klas voordat ze 
worden ingeleverd. 

Levert uiteindelijk geen half 
werk in! 

Een opdracht teruggeven en 
dan meteen verder gaan met 

het volgende onderdeel… 

Vraagt de leerling om een 
vink te zetten naast 

opmerkingen die ze snappen 
en een vraagteken naast het 

commentaar dat ze niet 
snappen (om zo leerlingen te 
trainen om actief feedback te 
verwerken). Laat leerlingen in 
paren de ? oplossen, voordat 

ze het aan jou vragen. 

Gaan aan de slag met je 
geschreven feedback, en 

gaan daarna verder met een 
doelgerichte opdracht. 

 


