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Deze bijdrage gaat over het belang en de mogelijkheden van feedback gericht op
het schrijfproces. Het inzetten van vragenlijsten en toetsregistratie voor feedback,
en belangrijke aspecten zoals zelfregulatie, reflectie, en vergelijken komen aan
bod.

1. Wat doet feedback?

In het huidige onderwijs ligt de nadruk niet langer alleen op het beoordelen van de
prestaties van leerlingen. Formatief leren vestigt de aandacht op het leerproces.
In deze context speelt feedback een belangrijke rol omdat het leerlingen helpt om
controle te krijgen over hun leerproces (Nicol & MacFarlane-Dick, 2006). Feedback bestaat uit meer dan het terugkoppelen van informatie aan de leerling. Het is
namelijk essentieel voor het feedbackproces dat de leerling een actieve rol opneemt in het verwerken van de feedback (Boud & Molloy, 2013).
Feedback kan een sterke impact hebben op het leren van leerlingen en kan hen
een boost geven in het ontwikkelen van complexe vaardigheden (Hattie & Timperley, 2007). Het doel van feedback is om leerlingen in staat te stellen de kloof
tussen hun huidige niveau en het beoogde prestatieniveau te verkleinen.
Om dit te kunnen doen, moeten leerlingen eerst in staat zijn om hun leerproces te
monitoren (Sadler, 1989). Dit impliceert dat feedback zich moet richten op het stimuleren van zelfregulerend leren (Graham & Harris, 2018). Feedback die leerlingen in staat stelt om het leerdoel te begrijpen, hun leerproces te beoordelen, en
strategieën te kiezen, helpt leerlingen in het overbruggen van de kloof tussen hun
huidige en gewenste prestatieniveau.

2. Waarom feedback gericht op het schrijfproces?
Wanneer het gaat om het geven van feedback op schrijven, zien we dat leerkrachten vaak enkel feedback geven op de tekst van de leerling. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld feedback op een aantal tekstkwaliteitscriteria. Hoewel procesgerichte
feedback (nog) niet gebruikelijk is, zijn er verschillende argumenten om dit type
feedback in de schrijfklas te introduceren.

Ten eerste wijst eerder onderzoek naar feedback op de mogelijkheden van procesgerichte feedback, vooral in het geval van complexe leeractiviteiten die vragen om
diepe verwerking en probleemoplossend denken (Hattie & Timperley, 2007). Procesgerichte feedback zorgt voor een diepere verwerking dan productgerichte feedback.
Een tweede argument heeft te maken met het eigenlijke doel van feedback, namelijk, het dichten van de kloof tussen het huidige en het beoogde prestatieniveau.
Aangezien het schrijfproces leidt tot het schrijfproduct oftewel de tekst (Van den
Bergh et al., 2016), en eerdere studies hebben aangetoond dat het schrijfproces
van invloed is op de kwaliteit van de tekst (Breetvelt et al., 1994), kan het
waardevol zijn om ook feedback te geven op het schrijfproces. Procesgerichte feedback kan leerlingen helpen hun schrijfproces te heroverwegen en aan te passen
om dichter bij het doel te komen.
Procesfeedback richt zich ook op het bevorderen van zelfregulerende
vaardigheden. Studenten hebben ondersteuning nodig om hun acties tijdens het
schrijfproces te leren monitoren, sturen en reguleren (Graham & Harris, 2018).
Procesfeedback kan hen helpen om te reflecteren op hun schrijfaanpak en deze
aanpak bij te sturen om zo een betere prestatie neer te zetten (Butler & Winne,
1995). Leerlingen nemen zo een meer actieve rol op in het verwerken de feedback.
Dit is cruciaal om te kunnen spreken van succesvolle feedback (Carless & Boud,
2018).
Ten slotte, door te focussen op het proces in plaats van op het eindproduct, kijkt
de feedback verder dan de specifieke schrijfopdracht. Leerlingen die procesgerichte feedback verwerken zullen de vaardigheden die zij ontwikkelen makkelijker kunnen meenemen en toepassen op toekomstige taken (Butler & Winne,
1995; Schunk & Swartz, 1993).

3. Hoe inzicht krijgen in leerlingen hun schrijfproces?
Wil je procesgerichte feedback kunnen geven, dan moet je ook inzicht krijgen in
de leerlingen hun schrijfproces. Je moet immers informatie over hun schrijfproces
aan hen kunnen terugkoppelen. Onderzoekers hebben verschillende methodes gebruikt om het schrijfproces van leerlingen in kaart te brengen. Ik licht hier graag
twee methodes uit die ingezet kunnen worden in een klas: vragenlijsten en toetsregistratie (of keystroke logging).

Het voordeel van vragenlijsten is dat ze vrij eenvoudig in te zetten zijn. Je kan op
een makkelijke en snelle manier informatie verzamelen. Een mogelijk nadeel is dat
het hier gaat om zelfrapportage. Je verzamelt geen informatie over het eigenlijke
schrijfproces. Wanneer je dus met een vragenlijst peilt naar leerlingen hun schrijfaanpak kan het zijn dat ze sociaal wenselijke antwoorden geven of dat ze hun eigen schrijfaanpak niet goed inschatten. Niettemin kunnen vragenlijsten een mooie
start zijn om leerlingen bewust te maken van hun schrijfproces en hen te laten reflecteren.
Een schrijfprocesvragenlijst die bijvoorbeeld kan gebruikt worden om feedback te
geven is gebaseerd op onderzoek van Kieft en collega’s (2007) en verder ontwikkeld door Vandermeulen, De Maeyer en collega’s (2020). Deze vragenlijst peilt
naar de schrijfaanpak die leerlingen verkiezen. De vragenlijst bevat verschillende
onderdelen die inzicht geven in verschillende aspecten van het schrijfproces:
De mate waarin een leerling een plan maakt voor het schrijven.
Voorbeeld: Voor ik start met schrijven, maak ik altijd een schema.
De mate waarin een leerling een eerste volledige versie neerschrijft zonder veel
te reviseren en de revisie dus op het einde van het schrijfproces aanvangt.
Voorbeeld: Wanneer ik mijn tekst herlees en herschrijf, kan er nog veel veranderen.
De mate waarin een leerling schrijft in korte stukjes, met veel revisiemomenten
die de tekstproductie onderbreken.
Voorbeeld: Ik onderbreek mijn schrijven van tijd tot tijd om mijn tekst te reviseren.
De mate waarin een leerling het moeilijk vindt om gedachten neer te schrijven.
Voorbeeld: Wanneer ik schrijf, ervaar ik moeilijkheden om mijn gedachten te ordenen.
Inmiddels is er een app beschikbaar waarmee leerlingen de vragenlijst kunnen invullen en de eigen opvatting over hun schrijfproces kunnen vergelijken met die
van andere leerlingen.
Toetsregistratie of keystroke logging bestaat uit een programma dat het online
schrijfproces registreert aan de hand van toetsaanslagen, muisklikken en
schermwissels. In tegenstelling tot vragenlijsten, geeft een keystroke logging programma inzicht in het eigenlijke schrijfproces aangezien de registratie gebeurt tijdens het schrijven zelf.
Een veelgebruikt keystroke logging programma is Inputlog (www.inputlog.net).
Hoewel Inputlog voornamelijk voor onderzoek gebruikt wordt, zijn er enkele functies ontwikkeld die het gebruik in de klas vereenvoudigen (Vandermeulen, Leijten,
et al., 2020). Het procesrapport van Inputlog geeft inzicht in verschillende aspecten van het persoonlijk schrijfproces van elke leerling zoals schrijfvlotheid,
pauzeergedrag, revisie, en brongebruik. Hieronder staan enkele stukjes uit een
schrijfprocesrapport als voorbeeld:

4. Hoe schrijfprocesfeedback inzetten?
Met vragenlijsten of keystroke logging kunnen we informatie verzamelen over het
schrijfproces van leerlingen. Maar zoals eerder vermeld is het geven van informatie niet voldoende om effectieve feedback te geven. De leerlingen moet actief
met de feedback aan de slag. Reflecteren, vergelijken en doelen stellen zijn hierbij
belangrijk (Vandermeulen, Leijten, et al., 2020).
De uitkomsten van de vragenlijst of het schrijfprocesrapport dienen het startpunt
te zijn voor reflectie. Herkennen de leerlingen zich in de informatie die ze
teruggekoppeld krijgen? Hoe pakken ze hun proces aan en komt dat overeen met
de informatie? Een kort reflectiemoment activeert hun bewustzijn omtrent hun
schrijfproces.
Om de reflectie te bevorderen en een diepere verwerking van de feedback te bekomen, wordt er vaak ingezet op het maken van vergelijkingen (Handley & Williams, 2011). Dit kan door leerlingen hun proces te laten vergelijken met dat van
klasgenoten, of door hen voorbeelden aan te bieden. Nicol (2020) stelt dat “leerlingen de hele tijd vergelijkingen maken”, met andere woorden, het is voor hen een
natuurlijk proces. Als we willen dat feedback effectief is, moeten deze natuurlijke
en interne vergelijkingen expliciet gemaakt worden (Nicol, 2020). Het integreren
van voorbeelden in feedback maakt de feedback explicieter, triggert reflectie, en
stimuleert zelfregulerende vaardigheden (Scheiter, 2020).
Doelen stellen is een volgende stap om de feedback actief te verwerken. Leerlingen worden daardoor aangespoord om na te denken over hoe ze de feedback kunnen inzetten om het bij een volgende taak anders, en hopelijk beter, aan te
pakken. Door leerlingen aan te sporen om doelen te stellen, gaan ze een alternatieve schrijfprocesaanpak verkennen (Schunk & Swartz, 1993).

5. Verder onderzoek

Het effect van schrijfprocesfeedback werd in een klein aantal studies getest
(Bowen et al., 2022; Lindgren et al., 2008; Ranalli et al., 2018; Vandermeulen, Leijten, et al., 2020). De resultaten waren over het algemeen positief: leerlingen kregen beter inzicht in hun schrijfproces, gingen hun schrijfproces anders aanpakken,
en schreven betere teksten. Om een beter zicht te krijgen op schrijfprocesfeedback is er meer onderzoek nodig. Zo is het belangrijk dat schrijfprocesfeedback
getest wordt bij verschillende leerlingengroepen. Momenteel werd het enkel onderzocht bij leerlingen uit het hoger secundair onderwijs en het hoger onderwijs.
Verder zijn er studies nodig die het effect op langere termijn verkennen. Ook is het
belangrijk om zicht te krijgen op het precieze effect van de verschillende elementen van de feedback: in hoeverre dragen reflectie, het vergelijken met anderen, en
het stellen van doelen bij aan het effect van de feedback? En ook: op welke procesaspecten kunnen we het best feedback geven? Ten laatste is er nog een belangrijk element: inzetten op het verkleinen van de kloof tussen onderwijsonderzoek en
onderwijspraktijk. Op basis van samenwerkingen met leerkrachten kan de schrijfprocesfeedback verder ontwikkeld en getest worden.
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