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Overzicht
Doel sessie

Waarom

▪
▪
▪
▪

De drempel verlagen voor leerlingen om feedback te geven
Ervaren hoe waardevol leerling-leraar feedback kan zijn

▪
▪

Leerlingen weten vaak precies hoe een les beter zou kunnen
Voordat je leerlingen bekwaam kan maken in het geven van feedback, moeten ze eerst overtuigd zijn
van het belang
Leerlingen om feedback vragen en betrekken bij de invulling van de les, verhoogt hun leerprestaties
Als leerlingen eigenaarschap voelen over de feedbackmethode, nemen ze het serieuzer

▪
▪
▪

Hoe

▪

Van leerlingen horen wat zij eigenschappen vinden van een goede les
Als startpunt dienen voor een structureel feedbackproces

De leraar introduceert OnzeLes bij zijn groep en
voert het verbetergesprek
(kan ook door een externe facilitator gebeuren)
Een OnzeLes account aanmaken
via app.onzeles.nl
Een nieuwe groep aanmaken
Introductie-stellingen doornemen
Groene en rode post-its regelen
(van beide één per leerling)

§ 45 minuten
Tijd

§ Leraar begeleidt proces
§ Leerlingen geven feedback
§ Leraar en leerlingen voeren
samen gesprek over
verbeter-acties

Voorbereiding

▪
▪
▪

Opmerking/
Tips

§ Leerlingen moeten een smartphone (of ander apparaat) met internet hebben. Als een paar leerlingen
dat niet hebben, is het geen probleem: twee leerlingen kunnen op hetzelfde apparaat stemmen.
§ Maak duidelijk wanneer leerlingen hun telefoon wél en niet mogen gebruiken.
§ Benadruk gedurende het hele proces dat je dit doet om samen de lessen te verbeteren.

Wie
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Draaiboek OnzeLes (1/3)
Tijd

Onderdeel

Facilitatie

Wie & Wat

3 min

§ Introductie

§ Leg de leerlingen uit wat het doel is van de workshop:
feedback geven om samen de lessen te verbeteren
§ Hiervoor kan een anekdote gebruikt worden: een leerling die
in lessen vaak ongeïnteresseerd overkomt, kan onverwachts
hele opbouwende en nuttige feedback geven
§ Benadruk dat gaat om de mening van de leerling
§ Introduceer de verschillende werkvormen

§ De leraar is aan het
woord
§ Voor de introductie
kunnen de bijgevoegde
slides worden gebruikt
(toegankelijk via
onzeles.nl/introductie)

7 min

§ Stellingen

§ Vraag leerlingen te gaan staan
§ Laat leerlingen bij elke stelling aangeven of ze het ermee
eens zijn (blijven staan) of oneens zijn (gaan zitten)
§ Laat een stelling zien en geef leerlingen denktijd
§ Zorg ervoor dat leerlingen tegelijk stemmen opdat iedereen
voor zichzelf antwoord geeft (“als je er niet mee eens bent,
ga je zitten in 3.. 2.. 1..”)
• Vraag leerlingen die het met een stelling eens zijn om hier
toelichting op te geven
• De drie stellingen zijn zo opgebouwd dat blijkt dat 1)
leerlingen best weten wat feedback is; 2) leerlingen sommige
dingen echt anders willen; maar 3) dat leerlingen zelden/nooit
feedback geven. Benoem dit en geef aan dat je daarom met
OnzeLes aan de slag gaat.

§ Leraar leest stellingen
voor
§ Leerlingen stemmen
§ Leraar vraagt leerlingen
om toelichting
§ De stellingen staan op
bijgevoegde slides
(toegankelijk via
onzeles.nl/introductie)

5 min

§ Leerlingen
laten
nadenken
over lessen

§ Vraag de leerlingen om op de groene post-its minstens 3
eigenschappen van een goede les op te schrijven en op de
rode post-it minstens 3 eigenschappen van een slechte les
§ Het doel is hiervan is om het denken te activeren en
leerlingen te committeren

§ Leerlingen schrijven
individueel positieve en
negatieve kenmerken op
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Draaiboek OnzeLes (2/3)
Tijd

Onderdeel

Facilitatie

Wie & Wat

10 min

§ Belangrijkste
5-10 positieve
kenmerken
kiezen

§ Het doel is om met de groep te komen tot de lijst van 5-10
belangrijkste kenmerken van een goede les
§ Schrijf hiervoor “Positieve kenmerken” op het bord met veel
ruimte om kenmerken op te schrijven
§ Vul het bord door leerlingen te vragen wat ze hebben
opgeschreven
o Positieve kenmerken kunnen direct op het bord
worden geschreven
o Vraag leerlingen die negatieve kenmerken noemen
om het positief te formuleren (“Je vindt het vervelend
als de uitleg heel lang is, wat zou je wél willen? …
Korte, heldere uitleg, prima, schrijven we dat op!”)
§ Ga niet met leerlingen in discussie over de punten die ze
noemen, deze stap is puur bedoeld als inzameling. Een
vraag stellen ter verduidelijking kan wel.
§ Waarschijnlijk komen er meer dan 10 positieve kenmerken
op het bord. Maak in dat geval een selectie van ongeveer 10
kenmerken, bijvoorbeeld door de lijst langs te lopen en
iedereen leerling twee stemmen te geven.

§ De leraar verzamelt
centraal informatie
§ Zorg dat je genoeg
schrijfruimte op het bord
hebt
§ Leerlingen checken of
hun positieve/negatieve
kenmerken genoemd
zijn
§ Leerlingen stemmen
eventueel op de
belangrijkste positieve
kenmerken

5 min

§ App vullen

§ Voeg de 5-10 belangrijkste positieve kenmerken als
feedback-onderwerpen toe aan de groep die je tijdens de
voorbereiding in de OnzeLes web-app hebt aangemaakt
§ De web-app is bereikbaar via app.onzeles.nl (zie verdere
instructies in de app zelf)

§ Leraar voegt feedbackonderwerpen toe aan
groep
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Draaiboek OnzeLes (3/3)
Tijd

Onderdeel

Facilitatie

Wie & Wat

5 min

§ Poll maken en
leerlingen laten
stemmen

§ Maak een nieuwe poll aan en voeg eventueel open vragen
toe (zie instructies in de OnzeLes app)
§ Vraag de leerlingen hun smartphone (of ander apparaat) te
pakken, naar app.onzeles.nl te gaan, de poll-pin in te vullen
en feedback te geven (leerlingen krijgen in de app zelf
verdere instructies)

§ Leraar maakt poll aan
§ Leerlingen vullen app in
§ Leerlingen zien
automatisch het
resultaat

7 min

§ Resultaten
bespreken

§ Laat de poll-resultaten zien op het smartboard of via de
beamer
§ Vraag de leerlingen om in tweetallen een paar concrete
verbeter-acties te bedenken bij de belangrijkste
§ Voer een open gesprek met de leerlingen
o Bespreek wat leerlingen goed vinden gaan
o Vraag wat jij en de leerlingen anders zouden kunnen
doen
§ Zie de bijgevoegde lijst met Do’s & Don’t’s tijdens het
gesprek om nog beter voorbereid te zijn

§ Leerlingen geven tips
§ De leraar voert het
gesprek met leerlingen
§ De leraar toont interesse
in verbetering en geeft
aan wat hij/zij vanaf de
volgende les al anders
kan proberen te doen

3 min

§ Afsluiting

§ Vraag de leerlingen wat ze ervan vonden om op deze
manier feedback te geven. Houdt wel de vaart erin.
§ Vertel eventueel wanneer je van plan bent weer met
OnzeLes aan de slag te gaan
§ Bedank de leerlingen voor hun open houding en
constructieve feedback

§ Leerlingen luisteren
§ Leraar vertelt plan
§ Leraar bedankt
leerlingen
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Do’s & Dont’s tijdens gesprek
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Do’s & Dont’s tijdens het gesprek met leerlingen
Do

Don’t

§ Leerlingen met elkaar laten bespreken
wat de leraar anders kan doen om aan
de belangrijkste verbeterpunten te
werken;

§ Leerlingen vragen wie bepaalde
tops/tips heeft gegeven;
§ Met leerlingen in discussie gaan als ze
aangeven wat ze (on)prettig vinden;

§ Leerlingen met elkaar laten bespreken
wat hun eigen rol kan zijn bij de
belangrijkste verbeterpunten;

§ Lachen als leerlingen iets voorstellen
(kan als uitlachen overkomen)

§ Doorvragen als niet duidelijk is wat
leerlingen precies bedoelen;

§ Alleen maar op tips focussen (laat zien
dat je óók de tops waardeert)

§ Waardering uitspreken over het feit dat
leerlingen meehelpen om de les beter
te maken;
§ Aangeven op welke manier je met
bepaalde tips aan de slag gaat;

Presentatiemateriaal

Al het benodigde presentatiemateriaal is klaargezet in een
Google-presentatie die publiekelijk toegankelijk is via
OnzeLes.nl/introductie
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Stellingen

1.

Ik weet wat ‘feedback’ betekent

2.

Als ik zelf les zou geven,
zou ik het bij sommige lessen
heel anders doen dan hoe ik nu les krijg

3.

Ik vertel leraren regelmatig
wat ik goed vind aan hun lessen
en wat er beter zou kunnen

OnzeLes instructie voor leerlingen

1.

Ga naar app.onzeles.nl
•
direct in de adresbalk
•
•

zonder “www”
niet via een zoekmachine

2.

Vul pin in: [vraag aan leraar]

3.

Kies evenveel tops als tips en beantwoord
optioneel de open vragen

4.

Druk op Geef feedback!

5.

Bespreek resultaat in de klas

Screenshots OnzeLes app
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Account maken & groepen beheren

Feedback-onderwerpen instellen & poll maken

Pin invullen en feedback geven

Resultaat bekijken

