
zEigenaar zijn 
“Zin in leren door de zin van 
het leren.”

(Luc Stevens)
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Uitgangspunt 

Autonomie

BetrokkenheidCompetentie 
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Wanneer is huiswerk
effectief?



z
Denken – Delen - Uitwisselen

§ Welk huiswerk gaf je 
onlangs waarbij je het idee 
had dat leerlingen er 
eigenaar van waren?

§ Waar merkte je dat aan en 
waar kwam dat door? 
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Wanneer is huiswerk effectief?

Voorbereiding 
voor de les.

01
Persoonlijke 
feedback van 
docent.

02
Zelfinschatting 
van de 
leerling.

03



z

z

Denken – Delen - Uitwisselen
Feedback geven werkt maar mondjesmaat, 

ze willen vaak niet naar je luisteren. 
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Denken – Delen - Uitwisselen
Eigenaarschap creëer je door leerlingen alle

ruimte te laten. 
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Denken – Delen – Uitwisselen
Na het ontvangen van een cijfer houdt het 

leren voor de meeste leerlingen op
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Denken – Delen - Uitwisselen

Huiswerkgeven heeft toch geen zin, 
ze schrijven bijna alles over. 
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Denken – Delen - Uitwisselen

Ik als docent ben niet verantwoordelijk voor de 
cijfers die de leerlingen halen. 



1. Waar ga 
ik naartoe?

2. Waar sta 
ik nu?

3. Hoe gaan 
we nu 

verder?

1. Feed-up 2. Feed-
back

3. Feed-
forward



z
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Het geven 
van feedback

1. Wat ga ik de leerling 
vertellen?

2. Hoe ga ik het 
zeggen?

3. Wat gaat zij of hij 
ermee doen?

4. Hoe zal het zijn/haar 
leren verbeteren? 
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Casus feedback oefenen

§ Uitwisselen in tweetallen. 

§ Kies een casus uit. 

§ Bespreek wat je zou zeggen. 

§ Bespreek wat je meestal zegt. 

§ Bespreek wat je zou kunnen zeggen tegen een 
collega die er meestal anders mee omgaat dan jij?



1. Waar ga 
ik naartoe?

2. Waar sta 
ik nu?

3. Hoe gaan 
we nu 

verder?

1. Feed-up 2. Feed-
back

3. Feed-
forward
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Opdracht/voorbeeld

§ Laat de leerlingen zelf SO vragen maken via padlet

§ Zelf vragen maken = oefening met stof & eigenaarschap

§ Feedback geven op de vragen

§ https://padlet.com/valentinadevidderkse/es4u7iebssp4

§ https://padlet.com/valentinadevidderkse/leer_io_opdracht
_schoolinfo

https://padlet.com/valentinadevidderkse/es4u7iebssp4
https://padlet.com/valentinadevidderkse/leer_io_opdracht_schoolinfo
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Wanneer zijn 
cijfers 
effectief?

Als cijfers vertellen 
over het leerproces 

v/d leerling 

Als cijfers 
aangeven waar 

een leerling 
staat in het 
leerproces 

Als cijfers 
aangeven wat er 

dan mogelijk 
nodig is om de 

stof verder eigen 
te maken
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Wanneer zijn 
cijfers effectief?

Autonomie à vergroot 
motivatie à positief effect op 
inzet en prestaties 

Leergerichte aanpak à
beloning op basis van inzet & 
individuele vooruitgang + 
motivatie & presentatie
Cijfers als informatie, reflectie



zz
Vertrouwen & Verantwoordelijkheid-
Coöperatief SO 

§ Leerling: “Ik zou mijn werk graag 
zelf willen organiseren, maar weet 
ook dat dat niet altijd gemakkelijk 
zal gaan. Ik ben niet zo zeker van 
mezelf” 

§ Docent: “Ik zou graag zien dat 
leerlingen verantwoordelijkheid 
nemen voor wat er van hen wordt 
verwacht”
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Vertrouwen & Verantwoordelijkheid 

§ Bedenk samen welke ‘blokkades’ wij 
ervaren als docent in het geven van 
ruimte, verantwoordelijkheid en 
vertrouwen aan onze leerlingen?

§ OM-denken: bedenk/plak nu 
mogelijkheden op die ‘blokkades’ (Post-
its, alles mag!)

§ Welke mogelijkheden zou je komende 
week al kunnen/willen toepassen?
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Meer weten?

z

Valentina Devid

info@leer.io

0651709534

www.leer.io

mailto:info@leer.io
http://www.leer.io/
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Het geven 
van feedback

1. Wat ga ik de leerling over 
zijn werk vertellen?

2. Hoe ga ik het zeggen?

3. Wat gaat zij of hij ermee 
doen?

4. Hoe zal het zijn/haar leren 
verbeteren? 
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Terugblikken

§ Hoe ging het? 

§ Wat viel je op? 

§ Kun je teruggrijpen naar de 
vier vragen van over het 
geven van feedback? 
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Feedback die 
niet aankomt

Niet 
specifiek of 

duidelijk 
genoeg is 
om zich te 

kunnen 
verbeteren. 

Moeilijk te 
begrijpen is.

Op een 
negatieve 
manier het 

zelfvertrouw
en 

beïnvloedt.

Niet meer 
maar betere 

feedback 
moeten 

docenten 
geven.  
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Denken – Delen - Uitwisselen
“Ouders en leraren moeten meer
feedback geven, meer support en

ook meer sturing.”

Jelle Jolles
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Denken – Delen – Uitwisselen
Weg met de controle. Leve de 
intrinsiek gemotiveerde mens. 
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Zelfinschatting laten 
maken

https://padlet.com/valentinadevi
dderkse/cvec6b8ak3f5

https://padlet.com/valentinadevidderkse/cvec6b8ak3f5

