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Inleiding 
De opleiding International Business and Management Studies (IBMS) is een geheel Engelstalige, 
vierjarige HBO-bacheloropleiding van Saxion. Studenten kiezen voor deze opleiding omdat zij zich willen 
klaarmaken voor een internationale carrière in het zakenleven. IBMS-studenten genieten al hun 
onderwijs in het Engels. Elk studiejaar is opgedeeld in vier kwartielen van zeven lesweken gevolgd door 
een periode van twee of drie weken waarin studenten schriftelijke toetsen afleggen, opdrachten inleveren 
en aan workshops deelnemen. Tijdens de lesweken volgen zij meerdere vakken gelijktijdig, waarin 
begrippen en (met name cognitieve) vaardigheden de leerinhoud vormen. Deze leerinhouden worden 
vakoverstijgend aangeboden en getoetst; elk semester nemen studenten deel aan een project dat het hele 
semester duurt. In elk van die projecten passen zij de leerinhoud toe van de vakken die zij in dat semester 
volgen (of de begrippen en vaardigheden die zij in voorgaande semesters hebben opgedaan), waarbij een 
beroep wordt gedaan op hun hogere orde denkvaardigheden. Zij worden geacht dit alles in het Engels te 
doen, wat niet hun moedertaal is. Dit vraagt veel van het (meta-)cognitieve vermogen. 

In de eerste twee leerjaren van het curriculum volgen studenten verplicht het vak Engels. Daarmee wil de 
opleiding de studenten helpen een taalbeheersingsniveau te bereiken dat vergelijkbaar is met het binnen 
Europa vastgestelde C1-niveau. De studenten schrijven alle opdrachten in het Engels en worden geacht 
dat in het eerste leerjaar te doen op een niveau dat het Europese B2-niveau benadert, en vanaf het tweede 
leerjaar niveau C1. Dit houdt in dat studenten in het tweede leerjaar flexibel en effectief met de Engelse 
taal moeten kunnen omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden, en 
duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde teksten over complexe onderwerpen moeten kunnen 
produceren (Nederlandse Taalunie, 2008). 

De toetsresultaten van het vak Engels wijzen erop dat dit doel grotendeels wordt bereikt. Steekproeven 
onder toetsen uit andere vakken duiden er echter op dat buiten het vak Engels studenten dit taalniveau 
onvoldoende weten te handhaven. Studenten leveren schriftelijke opdrachten op die taaltechnisch van 
onvoldoende kwaliteit zijn. De leerinhoud van het vak Engels wordt blijkbaar niet overgebracht op de 
overige vakken terwijl dat voor de opleidingsvisie en –missie van belang is. Dit ontwerponderzoek heeft 
als doel dit probleem te verhelpen. 

Onvoldoende taalbeheersing kan leiden tot problemen met het leren in het gehele curriculum 
(Ghenghesh, 2015). Mukkatash (in Ghenghesh, 2015) beschrijft dat studenten in het hoger onderwijs 
noch tijdens lessen noch daarbuiten in staat zijn om op adequate wijze in de Engelse taal te 
communiceren over academische of alledaagse onderwerpen. Ghenghesh (2015) voert aan dat academisch 
succes samengaat met taalvaardigheid en haalt daarvoor meerdere onderzoeken aan. Ferris (2011) zegt 
het als volgt: “accuracy matters in the world outside of the writing class”. De vraag die zich voordoet, is 
welke factoren een rol spelen in het bereiken van een voldoende vreemdetaalniveau in een academische 
context en wat er nodig is om studenten daarin te ondersteunen. 

Om deze vraag te beantwoorden, is eerst een vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek begint met 
een probleemanalyse, gevolgd door een literatuuronderzoek ter inventarisatie van factoren die bijdragen 
aan betere transfer van taalvaardigheden in het leren van een vreemde taal (L2). Daarna volgt een analyse 
van de behoeften van studenten en docenten op dit gebied. Aangevuld met relevante resultaten uit een 
contextanalyse resulteert dit in aanbevelingen voor het vervolgonderzoek, in de vorm van 
ontwerpprincipes, ontwerpcriteria, en randvoorwaarden voor een interventie. 
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1! Probleemanalyse 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de aanleiding voor de probleemkeuze is geweest, wat het probleem 
is, en waaruit het probleem blijkt. Voorts worden empirische gegevens, theoretische inzichten, en overige 
perspectieven op het probleem gegeven, worden mogelijke verklaringen beschreven, en wordt ten slotte 
een voorlopig ontwerpdoel geformuleerd.  

1.1! Aanleiding voor de onderwerpkeuze 
Omdat IBMS een Engelstalige opleiding is, vormt de kwaliteit van het Engels van studenten (meestal 
impliciet) een beoordelingscriterium in summatieve toetsen (MIM, 2011). In de eerste twee leerjaren van 
de opleiding volgen de studenten Engels als verplicht vak met een omvang van 8 studiepunten (ECTS) per 
studiejaar. Daarna worden zij geacht hun Engelse taalbeheersing zelfstandig op peil te houden. IBMS is 
thematisch ingericht en kent een spiral curriculum. Van studenten wordt verondersteld dat zij geleerde 
competenties later in de opleiding ook kunnen toepassen. Zij worden dus ook ertoe in staat geacht de 
competenties uit het vak Engels te kunnen gebruiken in alle andere vakken die zij volgen. Bovendien 
wordt van hen verwacht dat zij hierin in grote mate zelfsturend zijn. De lessen Engels worden aangeboden 
om lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheden te verbeteren. Deze vaardigheden moeten studenten 
vervolgens in alle overige vakken ook gebruiken. Om een voorbeeld te geven: na het eerste semester van 
de opleiding is voldoende grammatica gedoceerd en getoetst om studenten in staat te stellen voor al hun 
studieactiviteiten grammaticaal correct te spreken en schrijven op niveau B2 binnen het Common 
European Framework (CEF). 

De werkelijkheid is anders. IBMS-studenten maken na het eerste semester nog veel grammaticale fouten. 
Dit wordt veelal door de vingers gezien bij toetsen die niet behoren tot het vak Engels. De kwaliteit van het 
Engels in studentenwerk voor het vak Engels is doorgaans voldoende, maar bij andere vakken is deze 
kwaliteit doorgaans minder goed. 

IBMS-studenten schrijven alle opdrachten in het Engels. Daarbij vertonen zij in opdrachten die voor het 
vak Engels summatief worden getoetst, beduidend betere taalvaardigheid dan in opdrachten voor andere 
vakken die zij gelijktijdig volgen. Zij maken vermijdbare fouten in de grammatica, woordkeuze, en 
tekstopbouw.  
 
In het derde en vierde opleidingsjaar produceren IBMS-studenten eveneens geschreven Engels dat niet 
consistent is met de kwaliteit die wordt vereist in de summatieve toetsen in de module Engels. Regelmatig 
bereiken zij daarin niet het vereiste Engels-niveau. In het derde leerjaar volgen studenten een werkstage 
van een semester, waarvoor zij diverse opdrachten in het Engels moeten opleveren. In hetzelfde jaar 
volgen zij een semester onderwijs in Enschede waarvoor zij ook in het Engels moeten rapporteren. In het 
vierde leerjaar schrijven zij een afstudeerscriptie. Bij al deze onderdelen bevat hun werk veel onnodige 
fouten in het Engels. Dit resulteert in veel extra werk voor de student en voor de begeleidend docent. 
Studenten die een goede Engelse taalvaardigheid tonen, halen dankzij hun Engels-niveau mogelijk betere 
resultaten voor summatieve opdrachten in hun hele opleiding. Daar tegenover staat dat studenten die 
geen voldoende Engels-niveau hebben, onvoldoende beoordelingen kunnen krijgen op voorwaardelijke 
gronden; de taalkwaliteit van alle opdrachten moet bij benadering van CEF C1-niveau zijn. 
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1.2! Beschrijving van het probleem 
Het probleem dat centraal staat in dit ontwerponderzoek is als volgt: IBMS-studenten passen de 
competenties die ze bij het vak Engels leren onvoldoende toe bij overige vakken in het IBMS-curriculum. 
Dit blijkt onder andere uit producten die onder de CEF B2-maat zijn, en leidt tot veel extra 
tijdsinvestering voor studenten en docenten en tot inadequate overbrenging van informatie door 
studenten met het risico op onvoldoende beoordelingen als gevolg. 
 

1.2.1! Het begrip transfer 
Het probleem kan worden gezien als een gebrek aan het meenemen van taalvaardigheden vanuit de 
context van het vak Engels naar de context van de overige vakken in de opleiding IBMS. Van transfer is 
sprake wanneer studenten iets wat zij in een bepaalde context hebben geleerd, in een andere context 
weten aan te passen en te gebruiken (Shrestha, 2016). Wanneer een IBMS-student bijvoorbeeld de 
vaardigheid van het parafraseren in het vak Engels leert en vervolgens bij het schrijven van een 
projectverslag goed weet uit te voeren, is sprake van transfer. 
 

1.2.2! Empirische gegevens 
Naar aanleiding van tegenvallende cijfers op de schriftelijke toets aan het einde van kwartiel 2 van de 
propedeuse is een cijferanalyse uitgevoerd op de resultaten van deze toets over de afgelopen studiejaren 
(Tucker-Spijksma, 2016). Het slagingspercentage van deze toets is tussen de studiejaren 2011-2012 en 
2014-2015 gestaag gedaald, van 81% naar 67%. In 2016 is de cesuur verhoogd van 55% naar 70% en was 
het slagingspercentage 46%. Bij een cesuur van 55% was dit 86% geweest. Er zijn geen empirische 
gegevens in kaart gebracht uit overige toetsen van Engels of andere IBMS-vakken, maar deze zijn wel te 
genereren.  

1.3! Relatie met theoretische inzichten 
De vraag doet zich voor of IBMS-studenten de geldende algemene competenties in het volledig 
Engelstalige programma goed kunnen toepassen in een andere context. Eveneens is de vraag of zij het 
willen. 

Zoals Ian Hart (in MIM, 2011) het zei: “Students learn what you inspect, not what you expect”. De mate 
waarin toetsing op onderwijs aansluit bepaalt in sterke mate het succes van dat onderwijs (MIM, 2011). 
Dit inzicht maakt duidelijk dat moet worden onderzocht of het probleem het resultaat is van de manier 
waarop IBMS met handhaving omgaat. Handhaving is hier te interpreteren als summatieve en formatieve 
evaluatie. 

Het probleem raakt aan diverse theoretische inzichten uit de onderwijskunde. Metacognitie en motivatie 
spelen vermoedelijk een rol, bijvoorbeeld omdat studenten schijnbaar de waarde niet inzien van het 
curriculumbreed inzetten van geleerde competenties, of de discrepantie tussen hun huidige en het 
gewenste taalniveau niet kennen. Professor John Hattie beschrijft in zijn werk Visible Learning for 
Teachers (Hattie, 2012) intrinsieke motivatie, met meer aandacht van de student voor leerresultaten en 
minder voor beloning, als belangrijke factor voor het verbeteren van leerprestaties. Het cognitivisme biedt 
ook inzichten in het probleem. Schematiseren, scaffolding en de zone van de naaste ontwikkeling (Valcke, 
2010) zijn voorbeelden van punten die van invloed kunnen zijn op het probleem. Andere 
onderwijskundige aspecten die aan het probleem raken, zijn vaardighedendidactiek in verband met 
motivatie, en de advance organizer in verband met cognitivisme.  
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1.4! Mogelijke verklaringen  
In de zaakvakken besteden docenten in hun didactisch handelen weinig aandacht aan Engels. Zij gaan 
ervan uit dat studenten in hun lessen Engels feedback en instructie ontvangen en staan er mogelijk niet 
bij stil dat dit niet afdoende is. Engels-docenten leggen mogelijk in het vak Engels geen verband met de 
zaakvakken en de semesterprojecten. Dit leidt tot beperkt gebruikt van schematisering en scaffolding. Dit 
zijn begrippen uit het cognitivisme. Scaffolding kan worden gezien als het ordenen van informatie in de 
vorm van stellingen of raamwerken ter ondersteuning van het begrijpen en toepassen van die informatie; 
schematisering is hieraan verwant en vaak te zien in de vorm van concept maps of mind maps (Valcke, 
2010). Met andere woorden: docenten bieden studenten onvoldoende hulp in het opdelen van de 
leerinhoud, waardoor het leerproces van de studenten wordt geremd.  
 
Docenten zien zichzelf ertoe geroepen en in staat om schriftelijk werk van studenten te toetsen aan CEF 
B2-niveau Engels, maar keuren werk dat hier niet aan voldoet lang niet altijd af. Dit blijkt uit een 
discussie onder het docententeeam tijdens een studiedag op 15 juni 2016. Met andere woorden, docenten 
‘laten het ook vaak gebeuren’. Dit heeft mogelijk een effect op de motivatie van studenten om bij alle 
vakken hun Engels-niveau op peil te brengen. Hetzelfde geldt voor het bewustzijn van het belang daarvan. 
Deze aspecten raken aan inzichten over motivatie. 
 
Studenten zien mogelijk niet de waarde in van het aanleggen van verbanden tussen vakken, en stellen 
zichzelf deze vraag ook niet. Dit zijn sommigen niet gewend uit hun vooropleiding, waar vakken losstaand 
worden aangeboden en geen samenhangend geheel vertonen zoals in elk IBMS-semester het geval is. 
Planning (of gebrek daaraan) kan ook leiden tot tijdsgebrek kort voor de deadline, waardoor proeflezen en 
redactie onvoldoende worden uitgevoerd. Tegelijkertijd kent IBMS een aanzienlijk aandeel studenten met 
een Duitse vooropleiding. Deze studenten kennen het principe van combinatie van competenties en 
kennis tussen modules wel, maar door het (groten)deels uitblijven van constructivistisch handelen onder 
studenten leren zij onvoldoende van elkaar deze verbanden te leggen en hun scope te verbreden. 
 
Het curriculum legt in beperkte mate verband tussen het onderwijs en de werkelijke situatie waar het 
onderwijs toe opleidt. Dit verband blijft vaak impliciet. Ook het bovengenoemde aanbrengen van verband 
tussen vaardigheden en concepten uit verschillende vakken kan voortkomen uit het huidige curriculum. 
De leerdoelen geven de verbanden ook niet altijd aan. In projectgidsen wordt bijvoorbeeld niet expliciet 
vermeld wat het vereiste niveau van het Engels in de producten is, en hoe dit wordt getoetst en 
beoordeeld.  
 
In het IBMS-curriculum vinden de zaakvakken weinig aansluiting op het programma voor Engels. De 
leerinhouden en leerdoelen staan in aanzienlijke mate los van elkaar. O’Neill en Theuri (2007) 
beschrijven dat een Engels-curriculum bewust moet zijn gericht op het ondersteunen van studenten in de 
zaakvakken die zij gelijktijdig volgen vanuit het oogpunt van begrip en hogere cognitieve vaardigheden. 
 
De verdeling in de tijd van formatieve en summatieve evaluatie, en de hoeveelheid feedback die in de twee 
evaluatietypen wordt gegeven, is in het curriculum mogelijk onjuist. Er wordt veel tijd gestoken in 
toetsing (IBMS-studenten hebben te maken met een hoog aantal summatieve tijdsmomenten). Feedback 
volgt weliswaar op summatieve toetsen, maar mogelijk vindt onvoldoende formatieve feedback in de 
aanloop naar de summatieve toetsen plaats. 

 
Om het probleem te verhelpen is een voorlopig ontwerpdoel geformuleerd. Het voorlopig ontwerpdoel is 
een interventie op docentniveau die de schriftelijke Engelse taalvaardigheid van IBMS-studenten 
curriculumbreed verhoogt. 
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2! Literatuuronderzoek 

2.1! Inleiding 
Dit literatuuronderzoek heeft als doel factoren in kaart te brengen die bijdragen aan een betere overdracht 
(transfer) van schriftelijke taalvaardigheden vanuit vreemdetaalonderwijs (in dit geval Engels) naar 
andere vakken, waarin het taalonderwijs niet de leerinhoud vormt maar de voertaal. De focus ligt daarbij 
op grammatica. 

De opbrengst van dit literatuuronderzoek vormt de opmaat naar een behoefteonderzoek. Het 
literatuuronderzoek leidt tot criteria voor een bevordering van overdracht van vreemdetaalvaardigheden. 
Deze zijn bepalend voor de opzet van het behoefteonderzoek. De opbrengsten van het literatuuronderzoek 
en het behoefteonderzoek leiden vervolgens tot ontwerpprincipes en ontwerpcriteria. 
2.2! Vraagstelling 
De hoofdvraag en deelvragen voor dit literatuuronderzoek luiden: 

Welke factoren dragen bij aan transfer van schriftelijke taalvaardigheid van een 
taalonderwijscontext naar een context waarin taal een middel is? 

1.! Welke cognitieve factoren bevorderen schriftelijke taalvaardigheid in een onderwijscontext 
waarin taalvaardigheid niet de leerinhoud vormt? 

2.! Welke metacognitieve factoren bevorderen schriftelijke taalvaardigheid in een 
onderwijscontext waarin taalvaardigheid niet de leerinhoud vormt? 

3.! Hoe kan een adequaat gebruik van schriftelijke taalvaardigheid worden gestimuleerd bij 
studenten die een vreemde taal leren? 

Bij het formuleren van de deelvragen is een tweedeling gehanteerd. Vraag 1 en 2 zijn erop gericht te 
onderzoeken wat er nodig is bij de student. Vraag 3 is erop gericht te onderzoeken wat er nodig is bij de 
docent. 

2.3! Methode 
Om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen, is aanvankelijk gezocht naar wetenschappelijke 
overzichtsartikelen en praktijkpublicaties. Daarvoor is de zoekdatabase Scopus gebruikt. Daarbij is 
gebruik gemaakt van een logbestand om resultaten te inventariseren. De zoektermen die in deze fase zijn 
gebruikt, kwamen voort uit de probleemanalyse en het onderzoeksplan. Zoektermen die in deze fase zijn 
gebruikt, waren bijvoorbeeld (combinaties van) “transfer”, “language skills”, “skill”, “writing skill”. Aan de 
hand van een eerste verzameling bronnen kwam het literatuuronderzoek in eerste instantie op een dood 
spoor uit. Daarop is contact gezocht met een interne taalexpert van Saxion in de persoon van Joki Klein 
Velderman. Zij gaf aan de hand van het onderzoeksplan bruikbare tips over het ontwerponderzoek en 
voor nieuwe zoektermen en invalshoeken. Zo ontstond contact met Cindy Kuiper-Nijland, die voor Saxion 
PhD-onderzoek doet naar genredidactiek. Zij heeft bronnen aangeleverd over genredidactiek die 
weliswaar niet direct bijdroegen aan een antwoord op de onderzoeksvraag, maar waarin werd verwezen 
naar een bron die in het onderzoek een aantal keren is gebruikt, te weten Hyland (2007). 

Uit een inventarisatie in deze fase bleek dat de focus van het literatuuronderzoek te ver afweek van de 
probleemanalyse. De opbrengst op dit moment onderbouwde vooral het belang van Engelse 
taalvaardigheid voor academisch succes in een Engelstalige opleiding voor niet-moedertaalsprekers van 
het Engels.  
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Om doelmatiger te werken en dichter bij de probleemanalyse te blijven, is de scope van het 
literatuuronderzoek beperkt tot drie thema’s: het leren van schriftelijke vaardigheden in Engels als tweede 
taal, zelfregulatie en cognitieve belasting. De reeds gevonden bronnen boden hiervoor wel 
aanknopingspunten. Zij bevatten verwijzingen naar bronnen die aansloten op deze drie thema’s. Aan de 
hand van deze bronverwijzingen zijn meer bronnen opgehaald. 

De bruikbaarheid van alle gevonden bronnen is in eerste instantie beoordeeld aan de hand van de 
samenvattingen (abstracts). Bronnen waarvan de samenvatting aansloot op de onderzoeksvraag, zijn in 
hun geheel gelezen. Daarbij is informatie geselecteerd die bijdraagt aan beantwoording van de 
onderzoeksvragen. Sommige bronnen bleken volgens de samenvattingen niet aan te sluiten op de 
onderzoeksvraag. Deze bronnen boden echter wel vaak achtergrondinformatie of anderszins interessante 
informatie, zoals alternatieve trefwoorden om op te zoeken. Deze trefwoorden zijn dan ook als nieuwe 
zoektermen gebruikt. Ook zijn bronnen opgehaald die in als bruikbaar beoordeelde bronnen werden 
aangehaald, en op dezelfde wijze op bruikbaarheid geselecteerd. Sommige bronnen waren te verouderd 
om te gebruiken, met name omdat deze afkomstig waren uit de periode voordat ICT een belangrijke rol 
ging spelen in het onderwijs, bijvoorbeeld een artikel uit 1993.  

Nadat de onderzoeksvragen van het literatuuronderzoek waren beantwoord, ontstond naar aanleiding van 
het behoefteonderzoek een noodzaak om meer te weten te komen over kenmerken van effectieve 
formatieve feedback aan studenten die Engels als vreemde taal leren. Voor deze informatie is geput uit 
een eerder uitgevoerd literatuuronderzoek. 

Alle bronnen zijn geanalyseerd op antwoorden op de onderzoeksvragen. Daarbij is voor een beperkt 
aantal bronnen gebruik gemaakt van een literatuurmatrix, omdat deze bronnen verschillende antwoorden 
gaven op de deelvragen. Vervolgens zijn de resultaten van die analyse beschreven, waaruit conclusies zijn 
getrokken. Tot slot zijn criteria geformuleerd voor het behoefteonderzoek en de interventie van het 
ontwerponderzoek. 

2.4! Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het literatuuronderzoek beschreven. Als eerste worden 
achtereenvolgens cognitieve en metacognitieve factoren genoemd die volgens de onderzochte literatuur 
een invloed hebben op schriftelijke taalvaardigheid in een vreemde taal. Vervolgens worden vanuit de 
gevonden literatuur andere relevante factoren genoemd die de schriftelijke taalvaardigheid in een 
vreemde taal bevorderen. Het concept genredidactiek komt hier kort aan bod, gevolgd door een 
beschrijving van gunstige invloed van correctieve geschreven feedback binnen het leren van schriftelijke 
taalvaardigheden in een vreemde taal. 

2.4.1! Cognitieve factoren 
Wanneer studenten een leertaak uitvoeren, is sprake van cognitieve belasting. Cognitieve belasting wordt 
doorgaans onderverdeeld in drie typen: intrinsic load, extraneous load en germane load (Genç & Gülözer, 
2013; Valcke, 2010). Intrinsic load is de belasting voor het werkgeheugen die inherent is aan de taak. 
Extraneous load is de belasting die niet bijdraagt aan het leren, maar wel wordt veroorzaakt door de 
(inrichting van) de taak. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de manier waarop een taak is 
beschreven of wordt verwoord, of de omgeving waarin een taak moet worden uitgevoerd. Germane load 
komt net als extraneous load voort uit het ontwerp van de taak, maar draagt in tegenstelling tot 
extraneous load bij aan het leereffect van de taak (Paas, Renkl, & Sweller, 2003). Voorbeelden hiervan zijn 
vragen die een docent aan studenten stelt om hun voorkennis te activeren, ter voorbereiding op de taak, of 
ondersteunend beeldmateriaal bij een taak. 
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Cognitieve overbelasting 
Er zijn grenzen aan wat ons brein cognitief gezien tegelijk of kort achter elkaar kan. Ons werkgeheugen 
kan maximaal twee of drie eenheden aan informatie gelijktijdig verwerken (Sweller, van Merriënboer & 
Paas, in Genç & Gülözer, 2013). Als het gelijktijdig uitvoeren van deze bewerkingen te veel van het 
werkgeheugen vergt, is sprake van cognitieve overbelasting (Kalyuga, 2009; Valcke, 2010). Wanneer de 
afzonderlijke componenten van complexe leertaken gelijktijdig en niet-opeenvolgend moeten worden 
verwerkt, draagt dit verder bij aan een hoge cognitieve belasting (Kalyuga, 2009). De cognitive load 
theory (CLT) van Sweller houdt in dat instructieontwerp van invloed is op cognitieve belasting, en dat 
cognitieve belasting op zijn beurt van invloed is op leeropbrengst (Valcke; Cierniak, Scheiter & Gerjets, in 
Genç & Gülözer, 2013). Een instructieontwerp behelst een bepaalde intrinsic load. Daarbovenop komt 
voor de student nog de extraneous cognitive load (Paas et al. in Genç & Gülözer, 2013). Dit betekent dat 
bij een hoge intrinsic cognitive load het instructieontwerp zorgvuldig moet worden gemaakt om 
extraneous load te beperken. Bij een lage intrinsic cognitive load heeft het verlagen van extraneous load 
weinig effect (Paas, Renkl, & Sweller, 2003). Verder is het zo dat het werkgeheugen ten eerste voor een 
deel in beslag wordt genomen door de intrinsic cognitive load van een taak; het overgebleven 
werkgeheugen wordt, deels of geheel, gebruikt door de extraneous en germane cognitive load. Omdat die 
laatste twee vormen een cumulatieve cognitieve belasting vormen, ligt het voor de hand dat een beperking 
van extraneous load ruimte in het werkgeheugen vrijmaakt voor germane cognitive load (Paas, Renkl, & 
Sweller, 2003; Valcke, 2010).  

Bij IBMS-studenten is het hierboven beschreven verschijnsel van het gelijktijdig verwerken van 
afzonderlijke cognitieve componenten zichtbaar; zij moeten complexe leertaken uitvoeren in een vreemde 
taal, vaak met gebruik van hogere orde denkvaardigheden (MIM, 2011; Valcke, 2010). Een bekende 
strategie om studenten te ondersteunen bij het verwerken van complexe leertaken is scaffolding. 
Scaffolding is een concept uit de constructivistische visie op leren en houdt in dat voor de student binnen 
een opdracht de taken worden “opgesplitst in subtaken, of aangepast zodat er minder complexe 
handelingen, kennis, instrumenten nodig zijn” (Valcke, 2010, p. 275). Kalyuga (2009) noemt het belang 
van de juiste mate van scaffolding. Individueel op de student aangepast uit zich scaffolding volgens 
Kalyuga in het vinden van de juiste mate van instructie en begeleiding. Daarbij benadrukt Kalyuga (2009) 
dat studenten die meer ervaren zijn in het verwerken van complexe leertaken baat hebben bij een lagere 
mate van begeleiding en instructie; voor minder ervaren studenten werkt dit juist andersom. De meer 
ervaren studenten bezitten voldoende voorkennis om informatie te visualiseren, om zich een beeld te 
vormen van complexe materie, zonder hun werkgeheugen te overbelasten. Een te hoge mate van 
instructie en begeleiding zou hen daarin belemmeren en daarmee een averechts effect op hun leren 
hebben. Extraneous cognitive load heeft bovendien een beperkende werking op het schematiseren en 
automatiseren van informatie (Paas, Renkl, & Sweller, 2003).  

Wanneer studenten hun leertaken zelf kunnen selecteren op basis van hun voorkeuren heeft dat een 
beperkt leereffect maar leidt dat wel tot een betere transfer van vaardigheden zolang hun cognitief 
systeem niet overbelast wordt (Kalyuga, 2009). Daarbij moet de docent wel beseffen dat beginnende, 
minder ervaren studenten (eerstejaars) de voorkennis en ervaring missen om hoge cognitieve belasting te 
kunnen verdragen (zie de voorgaande alinea). Wanneer studenten zich een domein (vak) eigen hebben 
gemaakt, zijn zij mogelijk beter in staat de inhoud en volgorde van hun leertaken te bepalen. 

Metacognitieve factoren 
Wanneer studenten in een vreemde taal nieuwe kennis en vaardigheden opdoen binnen een bepaald vak 
(anders dan taalonderwijs), betekent dit een complexe verwerking van informatie. Elementen van het vak 
en elementen van de vreemde taal komen hierbij samen. De student moet zien om te gaan met de 
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verwerking van beide groepen informatie. Een goede kennisbasis in het langetermijngeheugen helpt de 
student nieuwe informatie te classificeren en een strategie en procedure te kiezen om deze informatie te 
verwerken (Kalyuga, 2009).  

Zelfregulatie 
Zelfregulatie speelt een centrale rol bij het verwerven van een vreemde taal in een academische context 
(Teng & Zhang, 2016). In het bevorderen van het vermogen tot zelfregulering ten behoeve van L2 nemen 
strategieën een primaire plaats in (Teng & Zhang, 2016). Teng & Zhang (2016) zijn op zoek gegaan naar 
manieren waarop het gebruik van zelfregulatiestrategieën van invloed kan zijn op de schrijfvaardigheden 
van die studenten in een vreemde taal. Zij verdelen zelfregulatiestrategieën in motivatie, metacognitie, en 
gedrag. Het in figuur 1 getoonde model van Desmedt (Valcke, 2010, p. 333) dat zij aanhalen, berust op 
zelfregulerend leren als “een complex interactief proces waarin theorieën m.b.t. leren, metacognitie en 
motivatie op elkaar worden betrokken”. 

 

  

Figuur 1 Conceptueel model voor zelfgestuurd leren van Desmedt (Valcke, 2010, p. 333) 

Schunk en Zimmerman (Valcke, 2010) beschrijven zelfgereguleerd leren als bestaand uit drie feedback-
loops, rondom voorbedachtheid, leergedrag en controle over wat men zelf wil, en zelfreflectie. Deze 
feedback komt voort uit vragen die de lerende zichzelf stelt. In Valcke (2010, p. 122) worden zes aspecten 
genoemd van feedback gericht op “ondersteuning van regulatieve processen in functie van het algemene 
leerproces”, die als basis kunnen dienen voor de vragen in de in figuur 1 genoemde feedback-loops. Deze 
aspecten hebben betrekking op de mate waarin studenten zichzelf feedback geven over hun eigen 
taakuitvoering, de manier waarop studenten met zelftoetsing omgaan, de mate waarin studenten tijd en 
energie willen steken in het opdoen van informatie uit feedback, het zelfvertrouwen van studenten over 
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hun taakuitvoering, hoe studenten succes en falen omschrijven, en de mate waarin studenten initiatief 
nemen om hulp te krijgen. 

De mate waarin zelfregulatie een gunstig effect op het leren heeft, lijkt dus sterk afhankelijk van de 
motivatie en metacognitieve vaardigheden van de lerende.  

In bovenstaand model is self-efficacy een centraal begrip. Het begrip is bekend uit de theorie van Bandura 
en wordt ook wel zelfeffectiviteit genoemd. Het wordt gebruikt om de mate aan te duiden “waarin 
lerenden geloven in hun eigen vermogen om doelen te bereiken op basis van hun acties” (Valcke, 2010). 
De terugkoppeling die lerenden ervaren bij het opvolgen van instructie in een onderwijscontext is van 
invloed op deze self-efficacy. De student bepaalt hoeveel hij moet doen om het leerdoel te bereiken op 
basis van zijn inschatting van zijn eigen bekwaamheid (Valcke, 2010, p. 335). 

Leerstrategieën 
In de voorgaande paragraaf werd al genoemd dat motivatie van invloed lijkt op de effectiviteit van 
zelfgereguleerd leren. Het is interessant in te gaan op het verband tussen motivatie en 
vreemdetaalontwikkeling. In een artikel werpen Oxford et al. (2013) licht op perspectieven van experts op 
het gebied van leerstrategieën. Zij benoemen dat intrinsieke motivatie om een vreemde taal te leren leidt 
tot meer gebruik van strategieën ter diepe verwerking, meer creativiteit, en betere informatieretentie bij 
de lerende. Een student die de vreemde taal wil leren om het leren, daar voldoening en plezier uit haalt, en 
interesse in dat leren heeft, vertoont deze gedragingen dus meer dan een student die met name extrinsiek 
gemotiveerd is om de vreemde taal te leren (Oxford, et al., 2013). Oxford et al wijzen daarnaast op 
behoefte aan leerstrategieën onder studenten die een vreemde taal leren (second language learning of L2). 
Het zijn vooral de metacognitieve aspecten van leerstrategieën die effectief blijken voor L2, gevolgd door 
de cognitieve aspecten. Affectieve aspecten spelen geen noemenswaardige rol in L2. 
 
In hetzelfde artikel wordt een stelling van Griffiths (Oxford, 2013) aangehaald: er zijn vele goede lerenden 
in het domein van taalontwikkeling. Griffiths toont volgens Oxford aan hoe lerenden succes kunnen 
boeken in meerdere facetten van taalvaardigheidsontwikkeling. 
 

2.4.2! Bevordering van schriftelijke taalvaardigheid in L2 
In deze paragraaf worden twee manieren behandeld die schriftelijke taalvaardigheid kunnen bevorderen. 
Als eerste wordt genredidactiek als middel ter schrijfvaardigheidsbevordering in het algemeen 
beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op correctieve, geschreven feedback in het kader van L2. 

Genredidactiek 
Het concept genredidactiek biedt een alternatief voor expliciet grammaticaonderwijs. Via traditionele 
methoden kan niet zowel de taal als het schrijven met een bepaald doel tegelijkertijd worden gedoceerd. 
Genredidactiek kan door leerdoelen expliciet te maken, en door een samenhangend kader te bieden voor 
het leren van zowel taalvaardigheid als inhoudelijke begrippen, garanderen dat de leerbehoeften van 
studenten zijn vertegenwoordigd in het leerprogramma, en dat de juiste leermiddelen en –methoden 
worden gekozen. Genredidactiek is dus een combinatie van begrippendidactiek en 
taalvaardigheidsdidactiek (Hyland, 2007). 

Voordelen van genredidactiek zijn volgens Hyland (2004) dat het expliciet, systematisch, 
behoeftegestuurd, ondersteunend, autoriserend, kritisch, en bewustzijnvergrotend werkt. Hij benoemt de 
voordelen als volgt: 
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Figuur 2 Voordelen van genredidactiek volgens Hyland (overgenomen van Hyland, 2007, p. 150) 

De bevindingen van Hyland worden ook aangehaald in een onderzoeksrapportage over genredidactiek 
voor lees- en schrijfonderwijs in de onderbouw havo/vwo (Hoeven, Gelderen, Verbeeck, Donker, & Rie, 
2012). In deze rapportage zijn aanknopingspunten te vinden over een effectieve aanpak van op context 
toegepaste taalvaardigheidsdidactiek:  

“Hoewel ten minste twee van de scholen hebben geprobeerd het vak Nederlands in andere 
vakken te integreren, is dit niet geheel gelukt. Alle scholen kenden een mix van een geïntegreerd 
en een apart taalaanbod. Met name spelling, grammatica en interpunctie werden in aparte 
lessen, modules of workshops aangeboden (…). Door tekstsoorten voor zowel lezen als voor 
schrijven centraal te stellen, worden de integratie van taalvaardigheden, de ontwikkeling van 
taalbewustzijn en de ontwikkeling van genrespecifiek taalgebruik gestimuleerd. Zo stelt Hyland 
(2007): “Genre pedagogies promise very real benefits for learners as they pull together 
language, content, and contexts” (p. 150). 

 Ook zijn enkele metastudies ondernomen. Shanahan (2006) geeft een overzicht van 
onderzoek naar de relatie tussen de vier vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven). 
Hij benadrukt dat schrijven en lezen beide afhankelijk zijn van gedeelde cognitieve 
vaardigheden (zoals visuele, fonologische en semantische systemen en het (werk)geheugen) en 
dat het verbeteren van die onderliggende vaardigheden een positieve invloed zou kunnen 
hebben op zowel lezen als schrijven (p. 174). Daarnaast maken schrijvers en lezers volgens 
Shanahan gebruik van vier gedeelde kennis- bronnen: inhoudelijke (genre)kennis, metakennis, 
kennis van specifieke kenmerken of componenten van geschreven taal die aan schrijven en lezen 
ten grondslag liggen (onder andere fonemen, orthografie, morfologie, lexicon, syntaxis, 
discourse-kenmerken) en procedurele kennis, waarbij het gaat om kennis over het bereiken, 
gebruiken en genereren van informatie tijdens het lezen en schrijven. Daarmee wordt ook het 
zich bewust zijn van intentionele strategieën, zoals voorspellen, bevragen en samenvatten, 
bedoeld (vergelijk Spivey, 1997).” (Hoeven, Gelderen, Verbeeck, Donker, & Rie, 2012, p. 20) 

Dit citaat sluit aan bij het eerder in dit onderzoek genoemde over de cognitieve aspecten en zelfsturing bij 
de student ter bevordering van het schrijven in een vreemde taal. 

Een kernonderdeel binnen genredidactiek is het plannen. Plannen en kennis van tekststructuur zijn 
factoren die het de student mogelijk maken op basis van bronnen goed te schrijven, maar zij plannen 
onvoldoende (Kirkpatrick & Klein, in Van Der Hoeven, Van Gelderen, Verbeeck, Donker, & De La Rie, 
2012). Hier lijkt een gebrek aan zelfsturing uit voort te komen.  
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Correctieve geschreven feedback 
Eerder in dit verslag werd beschreven dat self-efficacy van de student onderhevig is aan de feedback die 
de student (gevraagd en ongevraagd) ontvangt over zijn werk. In deze paragraaf wordt ingegaan op deze 
feedback; welke feedback is nu bevorderlijk voor een blijvende verbetering van de geschreven grammatica 
van een student? 

Meerdere auteurs verwijzen naar onderzoek van Truscott (in Bitchener & Knoch, 2009; Maleki & Aslami, 
2013; Ene & Kosobucki, 2016), waarin die stelde dat feedback op fouten in L2 geen of zelfs een schadelijk 
effect kan hebben op de leerprestaties. Deze feedback zou ontmoedigend werken (Hyland & Hyland, 
2006). Truscott vond dat docenten een taak hebben om studenten een houding aan te brengen die tot de 
juiste hulpvragen leidt en zodoende correctie overbodig maakt. Hij is voorstander van meer oefening, in 
plaats van stil te staan bij gemaakte fouten. Deze uitspraken hebben geleid tot een vloed aan nader 
onderzoek naar het effect van correctieve feedback op verbetering van schrijfvaardigheden in een vreemde 
taal onder studenten (Ferris, 2011; Ene & Kosobucki, 2016; Maleki & Eslami, 2013; Bitchener & Knoch, 
2009).  

Schriftelijke feedback is meer dan een paar opmerkingen in de kantlijn (Hyland & Hyland, 2006). 
Onderzoekers maken onderscheid tussen indirecte en directe feedback. Er is sprake van directe feedback 
als in het werk van een student een opmerking wordt geplaatst die er niet alleen op wijst waar een fout 
staat, maar ook wat voor fout dat is en hoe die kan worden verbeterd; bijvoorbeeld wanneer een overbodig 
woord is doorgehaald of de verbetering in de kantlijn wordt gegeven (Maleki & Eslami, 2013; Ene & 
Kosobucki, 2016). Wanneer de opmerking alleen erop wijst dat er een fout is gemaakt, maar niet hoe die 
moet worden verbeterd of zelfs niet wat aan de fout ten grondslag ligt (woordkeuze, 
werkwoordvervoeging, zinsbouw bijvoorbeeld) is sprake van indirecte feedback (Ene & Kosobucki, 2016) 
(Maleki & Eslami, 2013). Het (verschil in) effect van directe en indirecte feedback voor L2-studenten is 
door bovengenoemde auteurs onderzocht en beschreven.  

Directe feedback lijkt volgens Bitchener en Knoch (2009) een beter middel te zijn dan indirecte feedback. 
Maleki en Aslami (2013) spreken over een gunstiger langetermijneffect van indirecte feedback onder 
studenten die verder zijn gevorderd in het leren van de Engelse taal als L2 (niveau “intermediate and 
upper intermediate”). 

Bitchener en Knoch (2009) stellen dat correctieve, geschreven, directe feedback ook over een periode van 
tien maanden een gunstiger effect heeft dan het weglaten van feedback. Met andere woorden, een 
verbetering van geschreven grammatica in een vreemde taal als resultaat van correctieve, geschreven, 
directe feedback is ook tien maanden nadat de feedback is gegeven vaak nog aanwezig. Voorts stellen 
Bitchener en Knoch dat studenten de feedback die zij op bepaalde producten hebben ontvangen ten 
minste over een periode van zes maanden na de ontvangst van de feedback ook nog kunnen toepassen op 
andere schrijfopdrachten. Dit onderzoek besloeg echter een beperkt spectrum van de Engelse taal: alleen 
het gebruik van lidwoorden en de onvoltooid verleden tijd.  

Er is een verband te leggen tussen het onderzoek van Maleki en Aslami (2013) en de eerder in dit verslag 
opgenomen informatie over cognitieve factoren die schriftelijke taalvaardigheid in L2 bevorderen. Maleki 
en Aslami stellen dat correctieve feedback kan werken als scaffold, waardoor de student die aan een 
opdracht werkt, wordt geholpen de informatie die hij cognitief verwerkt, te ordenen, en zodoende 
cognitieve ruimte vrijmaakt om de inhoud van de opdracht te verwerken. Tegelijkertijd helpt scaffolding 
de student hier om aandacht te besteden aan de talige componenten waar hij moeite mee heeft (Maleki & 
Eslami, 2013). 
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Niet alleen bestaat er een verschil in effectiviteit tussen directe en indirecte feedback, ook stellen beide 
vormen andere eisen aan de student. Indirecte feedback verschaft de student minder informatie over de 
aard en vorm van de uit te voeren correctie. Deze vorm vraagt daarom meer verantwoordelijkheid van de 
student. Hoe vaardiger de student in de vreemde taal is, hoe meer zelfcorrectie van hem wordt verwacht 
(Ene & Kosobucki, 2016). Een minder gevorderde student begrijpt minder snel hoe hij de fout moet 
verbeteren, en is minder gebaat bij indirecte feedback of zelfs afhankelijk van directe feedback. Met name 
bij foutieve zinsbouw en foutieve woordkeuze komt dit voor (Ene & Kosobucki, 2016). Feedback is op 
zichzelf echter geen middel om taalvaardigheid te verbeteren; het is een factor die eraan bijdraagt (Hyland 
& Hyland, 2006).  

Formatieve feedback  
De Europese Unie heeft in een referentiekader voor moderne vreemde talen een definitie gegeven. In dat 
kader is formatieve toetsing door Meijer en Noijons (2008) beschreven als een doorlopend proces van 
informatie verzamelen over de leerresultaten, over sterke en zwakke punten, die de 
docenten/leerkrachten kunnen gebruiken voor feedback bij hun lesvoorbereiding en naar hun leerders 
toe. Meijer en Noijons (2008) stellen dat de kracht van formatieve toetsing is dat het streeft naar beter 
leren. Sadler (in Jonsson, 2012) gaat nog verder: informatie over prestaties door studenten is alleen 
feedback als deze wordt gebruikt om de kloof tussen huidige en beoogde prestaties te dichten. Formatieve 
feedback kan dus worden gezien als terugkoppeling door de instructieverantwoordelijke aan de lerende 
met als doel de leerprestaties van de lerende te verbeteren. 

Formatief en effectief 
Om effectief te worden dient formatieve feedback aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Meijer en 
Noijons (2008) beschrijven dat de ontvanger in een positie moet zijn om op te merken, te ontvangen, te 
interpreteren, en de informatie te integreren. Jonsson (2012) beschrijft dat informatie pas feedback wordt 
als de lerende de informatie niet alleen consumeert maar ook gebruikt; dit komt overeen met de 
opvattingen van Meijer en Noijons. Ook stelt Jonsson (2012) dat het model waarin docenten feedback aan 
studenten zenden, moet worden vervangen door een nieuw model. De student moet de feedback niet 
alleen aannemen en direct toepassen door losse fouten te verbeteren, maar ook zijn gedrag in successieve 
taken aanpassen. Ook deze stelling van Jonsson toont gelijkenis met de opvattingen van Meijer en 
Noijons.  

 Voorts stelt Jonsson (2012) dat effectieve formatieve feedback de vorm dient te hebben van een 
tweegesprek; het onderwerp van dat gesprek moet zijn hoe de lerende zijn gedrag kan aanpassen om zijn 
vaardigheden te verbeteren (Jonsson, 2012). Hier zien we een gelijkenis met de omschrijving die Meijer 
en Noijons (2008) geven. 

 Een voorwaarde voor een dialoog is een goede relatie tussen de gesprekspartners. Binnen dit 
literatuuronderzoek betekent dit dat de relatie tussen student (feedbacknemer) en docent (feedbackgever) 
bepalend is voor de mate waarin de feedback wordt geaccepteerd. Studenten gaan een dialoog bij 
voorkeur aan met een docent die ze vertrouwen en vragen in dat geval sneller om feedback en hebben 
bepaalde opvattingen over wat ze aan hun docenten kunnen vragen en wat niet, en hoe gangbaar of 
acceptabel het is om verduidelijking te vragen (Merry, Price, Carless, & Taras, 2013). Een goede dialoog 
helpt om de wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken. Jonsson (2012) schreef ook al over het belang 
van een tweegesprek als vorm om feedback te geven en nemen. 
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Perceptie van feedback 
Uit een case study van Mahfoodh en Pandian (2011) blijkt dat studenten die Engels als vreemde taal leren 
(English as a Foreign Language of EFL) onduidelijke schriftelijke feedback negeren. Studenten gaven in 
hun onderzoek aan de geschreven feedback van hun docenten zeer serieus te nemen omdat ze de feedback 
nodig hebben om hun schrijfvaardigheden te verbeteren. Bovendien stelden zij het op prijs als hun 
docenten zich in hun feedback lovend uitlieten over het werk van hun studenten, omdat dit hun 
zelfvertrouwen vergroot en hen aanmoedigt om meer te schrijven. Wanneer studenten de feedback van 
hun docent aannemen, komt dit volgens Mahfoodh en Pandian meestal doordat studenten de autoriteit 
van hun docenten accepteren. Studenten zijn in dat geval dus volgzaam. EFL-studenten hechten volgens 
hun onderzoek grote waarde aan de feedback van hun docent, en vinden dat zijn geschreven feedback 
moet volstaan. Docenten zouden daarom volgens de onderzoekers diep moeten ingaan op de behoeften 
van hun studenten. Doen zij dat, en bieden zij voldoende begeleiding, dan dragen zij bij aan het creëren 
van een situatie die helpt te voldoen aan twee voorwaarden voor formatieve feedback zoals gesteld door 
Meijer en Noijons (2008), namelijk dat de feedbacknemer de informatie moet kunnen interpreteren en 
integreren.  

 Ook in andere bevindingen van Mahfoodh en Pandian (2011) is een overeenkomst te vinden met de 
voorwaarden voor formatieve feedback die Meijer en Noijons (2008) geven. Studenten reageren 
bijvoorbeeld negatief op geschreven feedback als ze deze niet begrijpen, als een werkstuk vol staat met 
rode inkt of als de docent niet begrijpt welke bedoelingen de student met het werkstuk had (Mahfoodh & 
Pandian, 2011). Ziet men deze voorbeelden in de termen van Meijer en Noijons (2008), dan kan men 
stellen dat studenten de informatie niet kunnen interpreteren, of mogelijk zelfs niet ontvangen. 

 Eerdere ervaringen, het onderwerp waarover een student zijn werkstuk heeft geschreven, het handschrift 
van de docent, de woordkeus van de docent in zijn feedback, en de mate waarin de student accepteert dat 
een docent bepaalt wat de student schrijft, zijn factoren die van invloed zijn op de affectieve reacties van 
studenten op geschreven feedback van hun docenten (Mahfoodh & Pandian, 2011). 

 De case study van Mahfoodh en Pandian (2011) doet een aantal aanbevelingen. Docenten moeten 
begrijpen welke positieve en negatieve aspecten hun feedback heeft, omdat het risico bestaat dat 
studenten de feedback negeren vanwege de negatieve aspecten. Zij moeten voorts manieren vinden 
waarop hun studenten gemotiveerd raken om feedback op te nemen en om te zetten in verbeteringen en 
redactie. Ten slotte moeten docenten zich lovend en constructief uiten over het werk van hun studenten, 
omdat studenten dit zien als aanmoedigend en behulpzaam. 

 Merry et al. (2013) stellen dat huidige manieren van het geven van feedback aan studenten weinig 
leereffect hebben en een verspilling zijn van de tijd van medewerkers, en dat pogingen tot verbetering tot 
nu toe miniem zijn geweest. Zij stellen dat een grootschalige, fundamentele wijziging nodig is om het 
leereffect van feedback te vergroten. Verder verwijzen zij naar onderzoek door Orsmond, Merry, en 
Callaghan (2011), waaruit bleek dat studenten advies en feedback vragen bij mensen die ze vertrouwen.  
Studenten hebben volgens dat onderzoek uiteenlopende verwachtingen en opvattingen van wat ze aan 
hun docenten kunnen vragen en wat niet, en hoe gangbaar of acceptabel het is om verduidelijking te 
vragen. Jonsson (2012) onderstreepte ook al het belang van een goede communicatie tussen 
feedbackgever en feedbacknemer. 
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2.5! Conclusie en discussie 
Dit literatuuronderzoek heeft een aantal factoren opgeleverd die kunnen bijdragen aan de transfer van 
schriftelijke taalvaardigheid vanuit het vak Engels naar andere, gelijktijdige of successieve vakken binnen 
de opleiding IBMS.  

Een cognitieve overbelasting dient allereerst te worden vermeden. Dit kan worden bereikt met een 
juiste mate van scaffolding. Wat een juiste mate is, verschilt per student. Een te hoge mate van scaffolding 
verlaagt de leeropbrengst omdat de student te weinig nieuws leert of de geboden leeractiviteiten te 
eenvoudig zijn. Een te lage mate van scaffolding levert de student al gauw een cognitieve overbelasting op, 
die het leren eveneens in de weg staat. De juiste mate van scaffolding stelt de studenten in staat een 
optimale leeropbrengst te realiseren. Daarbij is het zinvol studenten eerst het desbetreffende domein te 
laten leren kennen en daarna de bijbehorende vaardigheden, of de vaardigheden die deel uitmaken van de 
leerinhoud, omdat zij dan deze vaardigheden beter kunnen overbrengen (transfer) naar een andere 
context. Een goede kennisbasis bevordert het classificeren van informatie door de student en 
vergemakkelijkt het verwerken van deze informatie. 

Zelfregulatie is de volgende factor, met daarbinnen self-efficacy en intrinsieke motivatie. Self-efficacy is 
onderhevig aan de keuze voor leerstrategieën. Met name de metacognitieve aspecten van die 
leerstrategieën zijn effectief bij het leren van een vreemde taal.  

Self-efficacy in de context van schriftelijke taalvaardigheid in een vreemde taal wordt beïnvloed door de 
feedback die de L2-student ontvangt over zijn schriftelijke werk. Correctieve feedback draagt bij aan 
de vaardigheid van L2-studenten om in de vreemde taal correcte grammatica te bezigen. Deze feedback 
kan voor de ene student beter direct zijn, voor de andere indirect. Deze keuze wordt ingegeven door: 

•! de mate van scaffolding waar de student behoefte aan heeft en 
•! de mate van zelfregulatie en verantwoordelijkheid die de student aan kan. 

Formatieve feedback is informatie die aan een lerende wordt gegeven met als doel leerprestaties te 
verbeteren. De informatie moet ertoe bijdragen dat de lerende het gat tussen huidige prestaties en 
gewenste prestaties kan dichten. 

Belemmerende factoren voor het verwerken van feedback hebben betrekking op zowel de feedbackgever 
als de feedbacknemer. De feedback moet ten eerste duidelijk zijn. Onduidelijke feedback wordt door 
studenten snel genegeerd of klakkeloos overgenomen. De student zal dan niet metacognitief met de 
feedback omgaan om na te denken over zijn handelingen en zijn aanpak of uitvoering bij te sturen. 
Feedback moet bovendien niet beperkt zijn tot aanwijzingen voor correctie, maar moet constructief van 
aard zijn. De docent die de feedback geeft dient de lerende verder lovend te benaderen in de feedback. De 
mogelijke negatieve aspecten en positieve aspecten van de feedback dienen zorgvuldig te worden 
overwogen. Gebeurt dit niet, dan bestaat het risico dat de student de feedback naast zich neerlegt.  

De persoon die de feedback geeft kan ook als belemmerende factor werken. Studenten hebben voorkeuren 
wat betreft feedbackgevers; zij nemen niet van iedereen even graag feedback aan. Tegelijk zien studenten 
hun docent snel als autoriteit, van wie zij zonder tegenspraak of discussie zaken zullen aannemen. De 
feedback moet leiden tot een dialoog, een follow-up. In dit verband dient de docent daarom te overwegen 
om de feedback niet zelf te geven, maar op een andere manier bij de student te laten aankomen. Dit kan 
bijvoorbeeld via groepsdiscussies over schriftelijk gegeven feedback. Een dialoog kan immers alleen tot 
stand komen als beide deelnemers ervoor openstaan. 
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Een kenmerk van effectieve feedback is dat de feedbackontvanger de informatie kan opmerken, 
ontvangen, interpreteren, en integreren. Een verder kenmerk van effectieve feedback is dat de informatie 
wordt verwerkt in gedragsverandering bij successieve taken.  

Effectieve formatieve feedback aan studenten in het hoger onderwijs die Engels leren kan ontstaan indien 
de informatie en de situatie aan een aantal eisen voldoen. De informatie moet duidelijk zijn, constructief, 
en gericht op gedragsverandering bij successieve taken. Tevens moet de informatie overwogen zijn; de 
positieve en negatieve aspecten moeten zijn afgewogen. De situatie waarin de feedback wordt gegeven 
moet de ontvanger in staat stellen op constructieve wijze te gebruiken ten einde zijn leerprestaties te 
verbeteren, en moet een evenwichtige dialoog mogelijk maken. 

Rubrics kunnen, mits op de juiste manier ingezet, een middel zijn om effectieve feedback te geven. De 
beoordelaar kan niet volstaan met het invullen van scores of aankruisen van hokjes in een rubric; 
aanvullend commentaar is vereist.  
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3! Behoefteonderzoek 

3.1! Inleiding 
In het literatuuronderzoek zijn relevante factoren beschreven die de transfer van taalvaardigheid in L2 
kunnen bevorderen. In dit behoefteonderzoek zal nu in algemene zin en aan de hand van die factoren 
worden gekeken naar de behoeftes van studenten en docenten op het gebied van het bevorderen van 
transfer van Engelse taalvaardigheid in IBMS. 

3.2! Doel en onderzoeksvraag 
In de probleemanalyse is beschreven dat studenten hun Engelse taalvaardigheden onvoldoende 
overbrengen vanuit het vak Engels naar de overige vakken. Mogelijke verklaringen hiervoor staan 
eveneens in de probleemanalyse. De docenten zouden te weinig aandacht besteden aan de kwaliteit van 
het geschreven Engels. De aansluiting tussen het vak Engels en het overige curriculum is te beperkt, met 
een gebrek aan schematisering en scaffolding tot gevolg. Studenten leggen dit verband niet zelf. 
Bovendien is er te weinig verband tussen het curriculum en de beroepspraktijk.  

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat feedback in de juiste vorm en op het juiste moment van invloed is op 
het vermogen van een student om vreemdetaalvaardigheden over te brengen van een context naar een 
andere. De keuze voor vorm en moment varieert per student. Verder heeft cognitieve belasting een 
belemmerende invloed op de transfer van taalvaardigheden.  

Tot nu toe zijn de onderzoeker, enkele experts en de literatuur aan bod gekomen. Nu is het zaak om onder 
de direct belanghebbenden, studenten en docenten, te onderzoeken hoe zij de huidige situatie beoordelen 
en wat voor hen de gewenste situatie is omtrent ondersteuning bij de transfer van Engelse 
taalvaardigheden. Om dat verschil in kaart te brengen dient dit behoefteonderzoek.   

Het behoefteonderzoek is met name gericht op de aspecten die uit het literatuuronderzoek naar voren zijn 
gekomen als factoren die van invloed zijn op transfer van vreemdetaalvaardigheden die de mogelijke 
verklaringen uit de probleemanalyse aanvullen of onderbouwen. 

De hoofdvraag voor het behoefteonderzoek luidt: 

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat studenten curriculumbreed minder 
grammaticafouten maken in schriftelijke Engelstalige opdrachten? 

De volgende deelvragen zijn gebruikt voor de doelgroep bestaande uit studenten: 

•! Aan welke vormen van feedback op hun schriftelijk Engels hebben studenten op welk moment 
behoefte? 

•! Aan welke factoren die bijdragen aan zelfregulatie hebben studenten behoefte bij het werken aan 
schriftelijke opdrachten in het Engels? 

•! Aan welke criteria moet begeleiding van studenten voldoen ten einde hun cognitieve belasting te 
beperken omwille van de kwaliteit van hun geschreven Engels? 

Bij de doelgroep bestaande uit docenten is geconcentreerd op feedback en cognitieve belasting, omdat 
deze thema’s uit de studentenenquête als belangrijkste naar voren kwamen. De volgende deelvragen zijn 
gebruikt voor de doelgroep bestaand uit docenten: 

•! Wat zou volgens docenten bijdragen aan hogere kwaliteit van het Engels in schriftelijke 
opdrachten van studenten? 
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•! Kunnen en willen docenten bij inrichting van opdrachten rekening houden met de mogelijkheid 
van studenten om goed Engels op te leveren? 

•! Hoe kunnen docenten door middel van feedback op schriftelijk Engels studenten ondersteunen in 
het verbeteren van hun schriftelijke Engelstalige vaardigheden? 
 

3.3! Methode 
Het doel van het ontwerponderzoek is om een gedragsverandering onder studenten teweeg te brengen. De 
uitkomst van het literatuuronderzoek wijst vooral in de richting van een interventie op docentniveau. 
Studentgedrag is binnen de context van vreemdetaalonderwijs sterk onderhevig aan docentgedrag, blijkt 
uit het literatuuronderzoek. Daarom wordt eerst geanalyseerd welke behoefte onder studenten leeft, om 
daarna de behoefte onder docenten te inventariseren en vervolgens te onderzoeken waar docenten 
behoefte aan hebben om aan die wensen van studenten te voldoen.   

3.3.1! Instrument 
Vanwege het grote aantal studenten in de opleiding is omwille van de haalbaarheid in tijd en ruimte 
gekozen voor het afnemen van een enquête onder studenten. Op deze manier kon voor de verschillende 
factoren die uit het literatuuronderzoek naar voren kwamen, de behoefte onder studenten worden gepeild. 
Met docenten is een paneldiscussie gevoerd, omdat het hier een kleinere doelgroep betreft en omdat een 
discussie de mogelijkheid biedt om vragen te verhelderen en door te vragen, ter optimalisering van de 
kwalitatieve gegevens. 

Studentenenquête 
Er is een probleemstelling geformuleerd, die is uiteengelegd in onderzoeksvragen. De begrippen uit deze 
onderzoeksvragen, gestoeld op het eerdere onderzoek, zijn geconcretiseerd en geoperationaliseerd opdat 
de respondenten de vragen met hun aanwezige kennis kunnen begrijpen (Jansen, Joostens, & Kemper, 
2004). 

Naast algemene vragen over het bevorderen van schriftelijke Engelse taalvaardigheden, en over het 
verschil tussen de huidige en gewenste situatie, is ingegaan op de thema’s feedback, zelfregulatie, en 
cognitieve belasting. Niet alle vragen zijn verplicht gesteld, om de respons te verhogen; indien alle vragen 
verplicht moeten worden beantwoord, bestaat het risico dat kandidaten de vragenlijst afbreken als zij op 
een of andere manier ontmoedigd raken, bijvoorbeeld door een moeilijke vraag of wanneer tussen twee 
vragen een subtiel verschil zit en zij dit niet bemerken. De enquête begon met meer algemene vragen en 
ging later meer in op begrippen uit het literatuuronderzoek en de probleemanalyse, om het risico te 
beperken dat voorkennis uit het eerdere onderzoek de respondenten zou sturen in hun antwoorden.   

Docentendiscussie 
Net als bij de studenten was het zaak sturing van de antwoorden zoveel mogelijk te beperken. Daarom is 
ook hier eerst meer gebruik gemaakt van algemene vragen gericht op het onderzoeksdoel. Daarna is 
ingegaan op begrippen uit het eerdere onderzoek en is docenten gevraagd te reageren op de belangrijkste 
uitkomsten van de studentenenquête. Er zijn uitnodigingen verstuurd naar alle IBMS-docenten, ervan 
uitgaand dat niet alle docenten op hetzelfde tijdstip beschikbaar zouden zijn. Voor de paneldiscussie is  
reeks vragen ontworpen die verliepen van algemeen naar de specifieke thema’s. Het thema zelfregulatie is 
in de docentendiscussie niet behandeld, omdat uit de studentenenquête op dit gebied geen behoefte is 
geuit. Er is gestuurd op een open discussie en er is benadrukt dat het doel van de discussie was om op 
objectieve wijze informatie te verzamelen. 
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3.3.2! Deelnemers 
Studentenenqête 
De doelgroep bestond uit alle 79 eerstejaars, 62 tweedejaars, en 36 derdejaars studenten IBMS. De 
vierdejaars zijn buiten het onderzoek gelaten, omdat zij op het moment van dit behoefteonderzoek al 
minstens anderhalf jaar niet hebben deelgenomen aan het vak Engels, en veelal ook al langere tijd niet 
meer in het Engels maar in een andere vreemde taal hebben gestudeerd. Het aantal respondenten voor de 
enquête was 62 (35%). Daarvan waren 27 respondenten student in het eerste leerjaar, 25 respondenten 
student in het tweede leerjaar en tien respondenten student in het derde leerjaar van de opleiding. 

Docentendiscussie 
Achttien docenten van de opleiding IBMS zijn uitgenodigd. Dit zijn alle docenten die in hun onderwijs 
Engelstalige schriftelijke opdrachten van studenten innemen en beoordelen. Rekening houdend met de 
waarschijnlijkheid dat niet alle genodigden op hetzelfde tijdstip beschikbaar zijn, is daarbij gestreefd naar 
een evenwichtige verdeling over de gedoceerde vakken binnen de opleiding. De docenten Engels zijn 
uitgenodigd vanwege hun specialisme op taalonderwijs. Er hebben zeven docenten deelgenomen aan de 
discussie, waaronder twee docenten marketing, een docent bedrijfseconomie, een docent recht, een 
docent methoden&technieken, en twee docenten Engels. Een van deze Engels-docenten geeft ook les in 
sustainability&ethics. Alle aanwezige docenten zijn ook actief als studieloopbaanbegeleider en 
stagebegeleider. Zes van de zeven aanwezige docenten zijn actief als scriptiebegeleider. 

3.3.3! Dataverzameling, -verwerking en –analyse 
De enquête is afgenomen in Qualtrics, een officieel door Saxion ondersteunde enquêtetool. Vooraf is een 
ontwerp gemaakt op basis van de probleemstelling van het behoefteonderzoek en de drie thema’s uit het 
literatuuronderzoek: feedback, zelfregulatie en cognitieve belasting. Daarbij is een balans gezocht tussen 
vragen naar de gewenste en de huidige situatie. Er zijn voornamelijk meerkeuzevragen en matrixvragen 
met een likertschaal gebruikt maar ook open vragen zodat respondenten antwoorden konden 
verduidelijken en niet werden beperkt in hun antwoorden maar hun gedachten konden verwoorden. De 
antwoordmogelijkheden waren veelal het resultaat van operationalisatie van bevindingen uit de 
literatuur. De vragenlijst is te vinden in bijlage A. De enquête is zeven dagen lang beschikbaar geweest 
voor de doelgroep, waarna deze is gesloten. De respons is vanuit Qualtrics geëxporteerd in grafieken en 
tabellen per vraag. Aan de hand van deze output is per thema en algemeen de behoefte beschreven (zie 
bijlage B). De enquêteresultaten zijn voornamelijk kwalitatief bekeken. Deze keuze is ingegeven door drie 
redenen. Ten eerste geldt het feit dat vanaf de probleemanalyse het onderzoek gericht is geweest op een 
interventie op docentniveau. Op docentniveau stond de vraag centraal hoe docenten de gewenste situatie 
bewerkstelligd zouden willen zien. Ter ondersteuning van dit kwalitatieve vraagstuk is ervoor gekozen om 
ook op studentniveau een kwalitatief onderzoek te doen. De tweede reden voor het kwalitatief onderzoek 
komt voort uit de beperkte tijd voor het behoefteonderzoek. De derde reden is dat aan de hand van de 
kwalitatieve gegevens vanuit studentniveau in een vervolgstap op docentniveau dieper kon worden 
ingegaan op de gegeven antwoorden, die daarmee in het licht konden worden gebracht van de 
opbrengsten van het literatuuronderzoek, met het oog op het ontwerp. 

Van de docentendiscussie, die ongeveer 45 minuten duurde, is een geluidsopname gemaakt. Hiervan is 
een selectieve transcriptie gemaakt op basis van de onderzoeksvragen (zie bijlage C). De discussie is 
vervolgens samengevat aan de hand van de discussievragen en onderzoeksvragen (zie bijlage C). Hierbij 
zijn de respondenten anoniem gemaakt. 
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3.4! Resultaten 
3.4.1! Algemeen 
Studentniveau 
Gevraagd naar wat docenten moeten doen om studenten te helpen hun grammatica te verbeteren, zeggen 
de respondenten dat behoefte bestaat aan specifieke feedback en instructie, een-op-een bespreking van 
hun werk, feedback op elke opdracht, uitleg bij gemaakte fouten, en de mogelijkheid dat studenten zelf de 
juiste vorm bedenken adhv feedback die wijst op gemaakte fouten.  

Docentniveau 
Docenten willen de frequentie van feedbackmomenten verhogen. Zij willen naar een situatie waarin 
studenten consequent, op alle opdrachten, op een goede manier feedback krijgen op schriftelijk Engels. 
Daarnaast willen docenten graag dat studenten meer worden blootgesteld aan, en werken met, tekst- en 
beeldmateriaal dat op welke wijze dan ook interessant is voor hun studie en mogelijk toekomstige beroep. 
Interesse voor de inhoud en het bezig zijn met taal zijn voor docenten belangrijke gedragskenmerken van 
studenten. 

In de huidige situatie maakt de kwaliteit van schriftelijk Engels niet expliciet deel uit van de berekening 
van het cijfer bij een summatieve beoordeling. Slecht werk wordt meestal wel besproken en soms 
geweigerd. In de gewenste situatie zou een studentgerichte, gedifferentieerde benadering van studenten te 
zien zijn, waarbij elke student de feedback ontvangt die hij nodig heeft. Daarbij is het voor de docenten 
belangrijk dat de opdracht voor de student en zijn persoonlijke ambities relevant is. Algemeen willen de 
docenten de rol van het Engels in de opleiding verstevigen. 

3.4.2! Correctieve feedback 
Studentniveau 
Studenten willen feedback op hun geschreven Engels voor en na het inleveren voor een summatieve 
beoordeling. Ze willen feedback na de summatieve beoordeling omdat ze daarmee hun vaardigheden 
kunnen verbeteren voor latere studieopdrachten, maar ook voor de langere termijn (bijvoorbeeld 
toekomstige zakenreizen). Hoe gedetailleerder de feedback, hoe liever studenten die zien en hoe nuttiger 
ze deze vinden voor het verbeteren van hun schriftelijke Engelse taalvaardigheid in het algemeen. Voor 
het verbeteren van hun Engelse schriftelijke grammatica is deze behoefte nog sterker aanwezig. Wat 
betreft de vorm van de feedback op hun schriftelijke Engels vinden studenten vooral verbale feedback 
belangrijk. De respondenten hebben weinig behoefte om hun fouten door middel van onderstrepen 
gemarkeerd te zien maar willen aanwijzingen in woorden ontvangen. Daarin zien zij het liefst verwoord 
welke verbetering zij moeten aanbrengen, en minder graag feedback die zich beperkt tot een algemene 
opmerking die erop wijst welk type fout zij hebben gemaakt of waar deze fout zich bevindt in de tekst. 
Deze feedback vinden zij uiterst belangrijk wanneer deze afkomstig is van hun docent Engels en heel 
belangrijk wanneer deze wordt gegeven door een andere docent. Feedback op schriftelijk Engels van 
medestudenten vinden de respondenten niet belangrijk.  

Studenten hebben concluderend behoefte aan gedetailleerde, directe, correctieve feedback van 
alle docenten op alle opdrachten, met name ook in formatieve beoordelingen. 

Docentniveau 
Docenten willen gedifferentieerd feedback kunnen geven aan studenten. Daarin willen zij de relevantie 
van de desbetreffende opdracht binnen het onderwerp, de opleiding en het beroepsbeeld betrekken. 
Docenten zien zichzelf echter niet in staat te bepalen of een student gebaat is bij directe of indirecte 
feedback, en hebben niet de ambitie dat te doen. Docenten willen minder voor de student bepalen welke 
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feedback hij nodig heeft, maar de rol omdraaien. De student zou de docent om feedback moeten vragen 
die hij nodig heeft om een persoonlijk doel te bereiken.  

3.4.3! Zelfregulatie 
Studentniveau  
Beweegredenen om zich in te zetten voor goed Engels zijn voor de respondenten voornamelijk de kans op 
een hoger cijfer, de wil om goed te presteren voor zichzelf, en de kwaliteit van hun werk. Het presteren 
voor de docent/SLB is niet belangrijk, evenmin als presteren voor de studentengroep (projectgroep of 
klas). 

De respondenten zeggen elke keer dat ze iets aanpassen of aanvullen in een schriftelijke opdracht de 
grammatica in dat werk te controleren. Dat doen ze voorafgaand aan het inleveren van zowel een 
conceptversie als de definitieve versie. Na een summatieve beoordeling of ter voorbereiding op een 
consult controleren ze de grammatica in hun schriftelijk werk nauwelijks of niet. De motivatie om zich te 
concentreren op correct schriftelijk Engels komt voort uit de kans op een hoger cijfer, voorbereiding op 
hun stage en scriptie, en de kans op het krijgen van een goede baan. 

De respondenten antwoorden dat zij het makkelijker vinden om goede grammatica in een leertaaak te 
bezigen als de desbetreffende opdracht relevant is voor andere opdrachten waar zij gelijktijdig aan 
werken. Als zij voor een opdracht een hoger cijfer kunnen krijgen bij correct gebruik van grammatica, 
maakt dit het eveneens makkelijker voor ze. Als laatste zeggen zij dat wanneer het gebruik van correcte 
grammatica een leerresultaat voor de toekomst oplevert, zij het makkelijker vinden correcte grammatica 
te gebruiken. De respondenten steken vooral meer moeite in opdrachten voor het vak Engels als hen dat 
een hoger cijfer oplevert. Een directe samenhang tussen een Engels-opdracht en een andere opdracht of 
leeropbrengst voor later motiveert hen minder om zich in te spannen voor een Engels-opdracht. 

De respondenten zeggen meestal (23) of soms (14) te kunnen inschatten wat ze moeten doen om een 
leerdoel te bereiken. Wanneer zij aangaven dat niet te kunnen, gaven de respondenten verschillende 
verklaringen, die als volgt kunnen worden samengevat (zie voor een volledig overzicht bijlage B, vraag 
Q14): 

•! Het is moeilijk om in te schatten welke leeractiviteit of methode zou bijdragen aan het behalen 
van een bepaald leerdoel 

•! Het ontbreken van een leerdoel 
•! Onduidelijke verwachtingen aan de student in leertaken 
•! Ontbreken van beoordelingscriteria voor de leertaak 
•! Onduidelijke instructie 

Studenten gaan niet snel actief op zoek naar hulp bij grammatica. Zij zeggen daar geen tijd voor te 
hebben, de noodzaak niet te zien, dat de computer hen daarbij helpt, of dat ze geen hulp nodig hebben. 
Als ze hulp halen, dan doen ze dat bij hun Engels-docent, online, of bij medestudenten maar nooit bij een 
niet-Engels docent.  

Feedback in de vorm van peer review vinden de studenten niet belangrijk voor hun schriftelijk Engels. 
Hoe specifieker de feedback is, hoe belangrijker zij deze vinden, maar ook algemene opmerkingen zijn 
belangrijk. Het cijfer van de summatieve beoordeling is voor studenten ook belangrijke feedback op hun 
schriftelijk Engels. 

De respondenten hebben samenvattend ten behoeve van het bezigen van zelfregulatie behoefte aan 
gedetailleerde feedback vanuit de docent en een directe opbrengst van hun leeractiviteiten wat betreft het 
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verbeteren van hun Engels. Verder hebben zij voor het reguleren van hun Engelse taalvaardigheden 
behoefte aan leertaken in de vorm van opdrachten uit de vakken en projecten, en minder aan losstaande 
opdrachten voor het vak Engels. 

Docentniveau 
Op docentniveau zijn geen resultaten te rapporteren voor het thema zelfregulatie, omdat naar aanleiding 
van de resultaten uit de studentenenquête dit thema niet verder is onderzocht. 

3.4.4! Cognitieve belasting 
Studentniveau 
De meeste respondenten zeggen in staat te zijn zich te concentreren op gebruik van juiste grammatica (33 
van 39). Factoren die van invloed zijn op dit concentratievermogen zijn vooral de complexiteit van de 
opdracht, beschikbare tijd voor de opdracht, en de vaardigheid hun eigen fouten te zien. De omvang van 
de opdrachten heeft minder invloed op het concentratievermogen. 

Ondersteuning bij het vermogen zich te concentreren op het gebruik van juiste Engelse grammatica 
hebben studenten het meest nodig in de vorm van stap-voor-stap instructie (al dan niet met checklist) en 
algemene instructie voor opdrachten. Een wekelijks consultgesprek is in dit opzicht minder belangrijk.  

Docentniveau 
De docenten houden bij het ontwerpen van schriftelijke opdrachten geen rekening met de relatie tussen 
complexiteit en de mogelijkheid voor studenten om zich te concentreren op goed Engels. Zij vinden het 
ook niet belangrijk om dat te gaan doen. Als reden wordt aangevoerd dat studenten zich alleen extra op 
het Engels zullen concentreren als zij daarvoor erkenning krijgen in de vorm van een hoger cijfer.  

Gevraagd hoe docenten de benodigde tijdsinvestering voor een opdracht bepalen, variëren de 
antwoorden. De ene docent, die meerdere vakken geeft, zegt bij het ene vak bewust wat tijd te laten voor 
kwaliteitscontrole en dus ook extra aandacht voor het Engels en bij het andere vak juist niet. Een andere 
docent zegt dat het ondoenlijk is om voor een student te bepalen wat hij in een bepaald tijdsbestek (een 
uur in dit antwoord) kan doen. De volgende docent zegt dat het probleem erin zit dat het docententeam 
van elkaar niet weet welke opdrachten zij opgeven en er dus geen beeld is van de studiebelasting voor 
studenten. Daarop wordt aangevuld dat het probleem niet zozeer de werkdruk is maar de 
concentratieboog.  

Als laatste punt binnen cognitieve belasting geven docenten aan dat zij de verschillende 
begeleidingsvormen algemene instructie, algemene instructie met checklist, stap-voor-stap instructie, en 
consultgesprekken allemaal hanteren. Een docent voert deze in cycli van een kwartiel uit. Een andere doet 
vooral in het eerste leerjaar algemene instructie met checklist en gaat dan over op algemener begeleiding. 
Alle docenten zijn het erover eens dat studenten het vermogen tot kritisch denken ontberen, en dat een 
strak geregisseerde begeleidingsvorm als stap-voor-stap instructie haaks staat op de onderwijslogistiek en 
het toetsbeleid waar docenten als randvoorwaarde mee te maken hebben.  

Samenvattend vinden de docenten dat zij bij studenten het vermogen tot kritisch denken moeten 
bevorderen en breder willen kijken dan de pure stof die wordt getoetst. Docenten hebben geen behoefte 
om hun werkwijze zo te veranderen dat zij bewust de complexiteit en tijdsomvang van opdrachten 
aanpassen naar het vermogen van studenten om goed Engels te schrijven. 

3.5! Conclusie en discussie 
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Dit behoefteonderzoek had als doel uit te vinden wat voor studenten en docenten een gewenste situatie is 
die studenten helpt minder grammaticale fouten te maken in schriftelijke Engelstalige opdrachten. De 
onderzoeksvraag hiertoe luidde: Hoe kan ervoor worden gezorgd dat studenten curriculumbreed minder 
grammaticafouten maken in schriftelijke Engelstalige opdrachten? 

De deelvragen voor de doelgroep bestaande uit studenten luidden: 

•! Aan welke vormen van feedback op hun schriftelijk Engels hebben studenten op welk moment 
behoefte? 

•! Aan welke factoren die bijdragen aan zelfregulatie hebben studenten behoefte bij het werken aan 
schriftelijke opdrachten in het Engels? 

•! Aan welke criteria moet begeleiding van studenten voldoen ten einde hun cognitieve belasting te 
beperken omwille van de kwaliteit van hun geschreven Engels? 

De deelvragen voor de doelgroep bestaande uit docenten luidden: 

•! Wat zou volgens docenten bijdragen aan hogere kwaliteit van het Engels in schriftelijke 
opdrachten van studenten? 

•! Kunnen en willen docenten bij inrichting van opdrachten rekening houden met de mogelijkheid 
van studenten om goed Engels op te leveren? 

Studenten hebben ten aanzien van feedback behoefte aan zo specifiek mogelijke correctieve feedback op 
schriftelijk Engels, van alle docenten die het betreft en niet alleen van Engels-docenten. Deze behoefte 
hebben zij eveneens ten aanzien van zelfregulerend leren. Wat betreft cognitieve belasting hebben 
studenten met name behoefte aan een uiteenzetting van de belangrijke onderdelen van opdrachten ter 
reductie van de complexiteit. Daarbij geven zij de voorkeur aan stap-voor-stap instructie (al dan niet met 
een checklist) ter aanvulling op algemene instructie. Aan consultgesprekken is weinig behoefte in het licht 
van het omgaan met complexiteit. 

Docenten hebben behoefte aan een grotere rol van Engels in de opleiding. Zij willen een hogere frequentie 
van feedbackmomenten en een gedifferentieerde aanpak in het geven van de beste feedback per student, 
waarbij zij uitgaan van concrete en specifieke feedbackvragen van studenten. Docenten hebben geen 
behoefte om te leren rekening te houden met complexiteit en tijd in het ontwerpen van schriftelijke 
opdrachten. Wel hebben zij behoefte om studenten te ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen en 
verbeteren van de vaardigheid tot kritisch denken, ter reductie van cognitieve belasting.  

De behoefteanalyse leidt tot de conclusie dat behoefte bestaat aan interventie op het gebied van feedback 
en cognitieve belasting. Omdat het vooronderzoek moet leiden tot een interventie op één onderwerp, en 
niet tegelijkertijd de onderwerpen feedback en cognitieve belasting kan beslaan, is tot slot aan de 
docenten gevraagd welke van deze twee onderwerpen volgens hen prioriteit zou moeten krijgen. Daarop 
werd geantwoord dat feedback prioriteit moet krijgen. 

Aan de hand van de resultaten en bovenstaande conclusie van dit behoefteonderzoek zijn ontwerpcriteria 
geformuleerd ter ondersteuning van studenten bij het consequent bereiken van B2-niveau schriftelijk 
Engels buiten de context van het vak Engels. 

•! Het ontwerp moet voorzien in een behoefte aan effectieve correctieve feedback op schriftelijk 
Engels van studenten 

•! Het ontwerp moet voorzien in een behoefte aan een consistente aanpak van het formuleren van 
deze feedback 
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•! Het ontwerp moet voorzien in een behoefte aan een hogere mate van effectieve, specifieke, 
correctieve feedback op schriftelijk Engels van studenten als onderdeel van formatieve evaluatie 
van leertaken 
 

Hierbij kan worden opgemerkt dat in het behoefteonderzoek niet is gevraagd naar huidige verschillen 
in de manier waarop docenten deze feedback geven. Er is ook niet expliciet gevraagd naar de behoefte 
aan ondersteuning bij zelfregulatie voor studenten. Daarnaast was de respons op het niveau van 
studenten vrij laag, wat de betrouwbaarheid van de gegevens op dat niveau kan hebben beïnvloed. Er 
heeft geen differentiatie van de respondenten op studentniveau plaatsgevonden naar nationaliteit, 
studieresultaten, Engels-niveau of vooropleiding. 
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4! Aanbevelingen voor het ontwerponderzoek 

4.1! Inleiding 
Het vooronderzoek resulteert in een uiteindelijk ontwerpdoel, ontwerpprincipes en ontwerpcriteria. Deze 
worden in dit hoofdstuk beschreven en zijn bepalend voor het vervolgonderzoek, waarin een interventie 
zal worden ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd. Aan het einde van dit hoofdstuk worden relevante 
voorwaarden genoemd die voortvloeien uit de context waarin het onderzoek wordt uitgevoerd. 

4.2! Ontwerpdoel 
In de probleemanalyse wordt duidelijk dat een noodzaak bestaat voor een oplossing van het probleem van 
inconsistente (en vaak te lage) kwaliteit van schriftelijk Engels bij studenten. Het voorlopige ontwerpdoel 
was daarom de schriftelijke Engelse taalvaardigheid van studenten curriculumbreed te verhogen door een 
interventie te ontwerpen die studenten helpt de leerinhoud van de modules Engels te integreren in 
parallelle en successieve modules in het IBMS-curriculum. Uit het vooronderzoek blijkt echter geen 
behoefte aan deze integratie van leerinhoud, maar behoefte aan een andere manier van feedback geven 
aan en ontvangen/halen door de student, evenals een reductie van cognitieve belasting bij leertaken. Dit 
heeft geleid tot een aanpassing van het ontwerpdoel. Het bijgestelde ontwerpdoel is het ontwerpen van 
een interventie die docenten leert effectieve schriftelijke correctieve feedback te geven op schriftelijk 
Engels in leertaken van studenten, en die ertoe leidt dat docenten deze feedback adequaat geven. 

4.3! Ontwerpprincipes 
Ten behoeve van de uitvoering van het vervolgonderzoek zijn ontwerpprincipes geformuleerd op basis van 
het literatuuronderzoek.  

Als men wil dat docenten leren effectieve schriftelijke correctieve feedback te geven op schriftelijk Engels 
in leertaken van studenten, dan is het verstandig om docenten te leren duidelijke, constructieve 
formatieve feedback te geven omdat dit voorwaardelijk is voor het ontvangen, interpreteren, en verwerken 
van de feedback door de student (Jonsson, 2012; Meijer & Noijons, 2008; Mahfoodh & Pandian, 2011). 

Als men wil dat docenten op adequate wijze effectieve schriftelijke correctieve feedback gaan geven op 
schriftelijk Engels in leertaken van studenten, dan is het verstandig om docenten te leren correctieve 
feedback aan te bieden als scaffold, omdat docenten daarmee cognitieve belasting bij de student 
verminderen ten behoeve van de verwerking van de leerinhouden (Maleki & Eslami, 2013; Kalyuga, 2009; 
Valcke, 2010; Paas, Renkl, & Sweller, 2003). 

 

4.4! Ontwerpcriteria 
Ter aanvulling op de ontwerpprincipes en ter voorbereiding op het ontwerpproces komen ontwerpcriteria 
voort uit het vooronderzoek. 

Uit het behoefteonderzoek: 

•! Schriftelijke, correctieve feedback op schriftelijk Engels moet op consistente wijze worden 
gegeven. 

•! Schriftelijke, correctieve feedback op schriftelijk Engels moet formatief van aard zijn. 
•! In voorkomende gevallen moet worden afgeweken van het geven van directe feedback en moet de 

docent juist indirecte feedback geven; deze keuze moet de docent zelf kunnen maken. 
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Uit het literatuuronderzoek: 
 

•! De feedbackinformatie moet duidelijk zijn, constructief, en gericht op gedragsverandering bij 
successieve taken. Tevens moet de informatie overwogen zijn; de positieve en negatieve aspecten 
moeten zijn afgewogen (Mahfoodh & Pandian, 2011).  

•! De situatie waarin de feedback wordt gegeven moet de ontvanger in staat stellen de feedback op 
constructieve wijze te gebruiken ten einde zijn leerprestaties te verbeteren, en moet een 
evenwichtige dialoog mogelijk maken (Meijer & Noijons, 2008; Merry, Price, Carless, & Taras, 
2013; Jonsson, 2012). 

4.5! Randvoorwaarden 
Voor het vervolgonderzoek gelden een aantal randvoorwaarden, die met name voortkomen uit een 
contextanalyse die in april 2016 is uitgevoerd binnen de opleiding IBMS. In deze contextanalyse is vanuit 
de kleurentheorie van de Caluwé en Vermaak (2006) bekeken hoe IBMS-docenten willen leren en 
veranderen. 

Organisatorisch 
De actoren zullen ten tijde van de interventie zijn gebonden aan lesroosters. De maandagochtenden zijn 
gereserveerd voor vergaderingen. Groepsgewijze activiteiten in het kader van de interventie zullen dan 
ook op maandagochtenden moeten plaatsvinden en ruim op tijd moeten worden ingepland.  
 
Innoveren en professionaliseren 
Communicatie aan de actoren over het onderzoek moet plaatsvinden in concrete termen van 
waarneembaar gedrag, ten behoeve van het vergroten en instandhouden van betrokkenheid van de 
actoren bij de interventie, en ter overwinning van in het docententeam aanwezige veranderingsmoeheid. 
In termen van veranderkleuren zoals beschreven door de Caluwé en Vermaak (2006) is de Teacher Leader 
in het team de enige dominant blauwe veranderaar tussen groene, rode, en witte veranderaars. De 
Teacher Leader heeft als taak de voortgang te bewaken omdat witte veranderaars ertoe neigen de 
organisatorische en projectmatige aspecten van een veranderingsproces weinig prioriteit te geven, en 
omdat groene en rode veranderaars behoefte hebben aan een gezamenlijk proces en aan rendement van 
de geïnvesteerde moeite. De docenten IBMS werken momenteel voornamelijk individueel en vormen nog 
geen professionele leergemeenschap. Er is in het team nog weinig aandacht voor gemeenschappelijk 
onderzoeken en verbeteren.  
 

Leiderschap 
Er is binnen het team een gebrek aan taakgericht leiderschapsgedrag en betrokkenheid in de impactfase. 
Dit kan worden verholpen door intellectuele stimulans te bieden aan de actoren in het onderzoek, door 
hoge verwachtingen aan het onderzoek en de actoren te stellen, en door (middels de interventie) het 
onderwijsprogramma te verbeteren. De actoren zullen moeten experimenteren en reflecteren, en feedback 
vragen. Het is de taak van de Teacher Leader om dit gedrag te doen ontstaan. 
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5! Ontwerpproces en interventie 

5.1! Inleiding 
Het vooronderzoek heeft ontwerpprincipes, ontwerpcriteria en randvoorwaarden opgeleverd die het 
kader bepalen voor de oplossing voor het ontwerpprobleem. In dit hoofdstuk worden de voorbereiding en 
uitvoering van het ontwerpproces beschreven inclusief formatieve evaluaties van het ontwerp. Het 
hoofdstuk sluit af met de ontworpen interventie.  

Het vooronderzoek leidde tot het volgende ontwerpdoel: een interventie die docenten leert effectieve 
schriftelijke correctieve feedback te geven op schriftelijk Engels in leertaken van studenten, en die ertoe 
leidt dat docenten deze feedback adequaat geven. In deze fase van het onderzoek heeft zich een 
aanvullende randvoorwaarde voorgedaan. Het docententeam bevindt zich in de situatie dat de huidige 
opleiding IBMS per 1 september 2017 aan haar laatste cohort is begonnen en per 1 september 2018 een 
nieuwe opleiding start: International Business (IB). Hiervoor is geen tijd in de taakbelasting van de 
docenten vrijgemaakt, en er is geen inzichtelijk of systematisch plan voor opgesteld. De consequentie 
hiervan voor dit onderzoek is dat voor een professionaliseringstraject geen tijd is. Het zal ondoenlijk zijn 
docenten een training aan te bieden en vervolgens te toetsen of zij de beoogde leeropbrengst hebben 
behaald en duurzaam in praktijk brengen. Daarom is ervoor gekozen om niet het directe leereffect te 
meten, maar een impliciet leereffect. Voor het onderzoek is het belangrijk om te weten of docenten na het 
uitvoeren van de interventie meer vertrouwen hebben in hun eigen kunnen om de feedback te geven 
volgens de geformuleerde ontwerpcriteria en in welke mate (hoe vaak) zij dit na de interventie doen. In 
eventueel vervolgonderzoek zou het daadwerkelijke leereffect kunnen worden gemeten. Voor dit 
onderzoek is echter gekozen om te meten in hoeverre docenten vertrouwen hebben in hun eigen kunnen 
in het geven van de feedback. Dit wordt self-efficacy genoemd (Valcke, 2010). Het onderzoek moet 
bevorderen dat docenten zich in staat achten de feedback volgens de ontwerpcriteria en onderliggende 
kenmerken te geven. Het moet in kaart brengen of zij na de interventie meer vertrouwen hebben in hun 
kunnen om de daartoe behorende handelingen uit te voeren, en of zij dit veranderde gedrag na de 
interventieperiode meer vertonen. Verder vervolgonderzoek zou inzichtelijk kunnen maken of docenten 
het gedrag op de lange termijn blijven uitvoeren. Uit onderzoek van Hattie blijkt dat een gezamenlijke 
self-efficacy binnen het docententeam een hoge effectgrootte heeft (Waack, 2017). In andere woorden: 
wanneer de IBMS-docenten zich als collectief vaardig voelen op het gebied van de onderzochte feedback, 
en ervan overtuigd zijn dat zij door hun gezamenlijk handelen een verschil kunnen maken voor het leren 
van hun studenten, heeft dit een sterk effect op het leren van hun studenten. Het bijgestelde ontwerpdoel 
kan daarom fungeren als belangrijke stap in de richting van het bereiken van een doel dat in het verlengde 
ligt van dit ontwerponderzoek, namelijk het alomvattend verbeteren van de Engelse taalvaardigheden van 
de IBMS-studenten op alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, en spreken). Het niveau van het 
ontwerp is op de rol van de docent in het geven van schriftelijke correctieve formatieve feedback. 

 
Een bijkomend voordeel van de interventie is dat deze kan bijdragen aan bevordering van een 
professionele leergemeenschap (hierna: PLG) (Verbiest, 2014). Hier ontstaat naast de ontwerpprincipes 
en -criteria uit het vooronderzoek ook een verband met de cultuur van de organisatie waarbinnen het 
onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan onderdeel worden van een professionele strategie (in plaats 
van een bureaucratische), passend bij de rood-groene verandercultuur die het IBMS-team kenmerkt. Dit 
laatste betekent dat IBMS-docenten het liefst meegaan in een verandering als zij er iets van leren of als 
het ze in andere zin iets oplevert, bijvoorbeeld in de vorm van opleiding (de Caluwe & Vermaak, 2006).  

 



Ontwerponderzoek Anne Klarenbeek – MLI TL 

 

 

31 

5.2! Voorbereiding ontwerpproces 
5.2.1! Ontwerpbenadering 
Tot in deze fase van het onderzoek was het voornemen om een instrumentele benadering te hanteren, 
omdat deze past bij de voorkeuren van de onderzoeker en de context van het onderzoek. De onderzoeker 
is voorstander van rationeel, logisch, en systematisch werken. Hij hanteert graag een planmatige, logische 
werkwijze die begint met het bepalen van doelstellingen en verder gaat met systematische afweging van 
mogelijkheden en het maken van logische, onderbouwde keuzes. Het bekijken van enkele inspirerende 
voorbeelden voor het ontwerp (zie de volgende paragraaf) leverde al veel ideeën op. Deze leidden tot het 
inzicht dat het ontwerp eenvoudig van opzet zou worden. Dit rechtvaardigt het gebruik van een 
gedetailleerd instructieontwerpmodel niet. Daarnaast is uit informele gesprekken met drie docenten in 
deze onderzoeksfase boven water gekomen dat het docententeam niet ontvankelijk is voor een digitale 
tool, vanwege slechte ervaringen met gebruiksvriendelijkheid in het verleden. Dit alles heeft geleid tot het 
toevoegen van de randvoorwaarde dat de interventie minimale behoefte aan training in het gebruik ervan 
met zich mee moet brengen. Vervolgens deed zich nog de aanvullende randvoorwaarde van beperkte 
beschikbaarheid van docenten voor. Ten slotte overheerst in het docententeam een voorkeur voor 
veranderingen waar men iets van leert en die gemakkelijk in gebruik te nemen zijn. Deze informatie heeft 
geleid tot een overstap van een instrumentele naar een pragmatische benadering, met een 
communicatieve steunbenadering. Bij een pragmatische benadering wordt in een cyclisch proces gewerkt 
aan een ontwerp, waarbij telkens afwisselend samen met een kleine groep eindgebruikers wordt 
ontworpen en geëvalueerd en waarin de eisen van de eindgebruiker medebepalend zijn voor de kwaliteit 
van de leeractiviteit (SLO, 2009). De onderzoeker werkt samen met drie docenten in een klein team van 
drie docenten Engels binnen de opleiding IBMS. Dit team speelt een rol in het communicatieve aspect van 
de ontwerpbenadering. Deze benadering maakt het mogelijk de reacties van dit team van 
belanghebbenden te gebruiken in het ontwerpproces en het team mee te nemen in de innovatie. Het is 
belangrijk om voldoende ruimte te bieden voor tussentijdse aanpassing van het ontwerp aan 
voortschrijdend inzicht van de ontwerper en de gebruikers (SLO, 2009). De communicatieve 
steunbenadering moet dit eveneens mogelijk maken. Deze steunbenadering maakt het bovendien 
mogelijk dat de betrokkenen aan de formatieve evaluaties, te weten prototypen en tryout, consensus 
bereiken over het uiteindelijke ontwerp (SLO, 2009). Daarnaast vraagt de cultuur in de organisatie om 
transparante en regelmatige communicatie omtrent ontwikkelingen en veranderingen.  

5.3! Beschrijving ontwerpproces 
Na het kiezen van een ontwerpbenadering en steunbenadering moet worden bepaald welke stappen zullen 
worden gezet om tot een uiteindelijk ontwerp te komen. Alvorens een prototype wordt ontworpen, 
worden nog ideeën verzameld aan de hand van inspirerende voorbeelden uit vergelijkbare contexten. 
Vervolgens worden op basis van deze ideeën verschillende oplossingen bedacht, waaruit systematisch een 
oplossing wordt gekozen. Deze oplossing vormt het startpunt voor het ontwerp van een prototype. Dit 
prototype wordt vervolgens driemaal formatief geëvalueerd en bijgewerkt, om tot een uiteindelijke 
interventie te komen. In deze paragraaf wordt dit proces beschreven. 

5.3.1! Inspirerende voorbeelden 
Naast het vooronderzoek wordt gezocht naar inspirerende voorbeelden van activiteiten, met als doel 
bruikbare ideeën te verzamelen voor mogelijke interventies. Hierbij wordt het principe van “appreciative 
inquiry” toegepast (Cooperrider & Whitney, 2005). Ten eerste wordt gezocht naar voorbeelden van 
training en begeleiden van docenten in het geven van feedback op schriftelijk studentenwerk. Daarbij 
wordt gekeken naar zowel opleiding in formele zin als informele begeleiding van docenten onderling. 
Daarnaast wordt gezocht naar voorbeelden van het (collectief) geven van feedback op schriftelijk werk van 
studenten die een vreemde taal leren. Uit de gevonden voorbeelden worden toepasbare ideeën herleid 
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voor het ontwerp. Hieronder worden de voorbeelden en daaruit voortvloeiende ideeën voor het ontwerp 
beschreven.  

Vertaalacademie, Hogeschool Zuyd, Maastricht 
De Vertaalacademie van de Hogeschool Zuyd leidt studenten op tot vertaler. De vierjarige 
bacheloropleiding kent een verplicht onderdeel “vertalen Nederlands-Engels”. In dit onderdeel voeren 
studenten vertalingen uit van het Nederlands naar het Engels. Er is telefonisch contact geweest met de 
verantwoordelijke docent van dit onderdeel. In dit gesprek heeft deze docent antwoord gegeven op twee 
vragen: hoe wordt in deze opdrachten feedback gegeven aan de studenten, en hoe worden docenten 
begeleid/getraind in het geven van feedback? 

Het onderdeel “vertalen Nederlands-Engels” vindt plaats in jaar 3 en jaar 4 van het curriculum van de 
Vertaalacademie. De instructie en de manier van feedback verschillen tussen deze twee jaren. In jaar 3 
krijgen studenten de instructie een tekst van circa 500 woorden uit het economische, technische of 
juridische domein te vertalen naar het Engels. De docent onderstreept fouten en hanteert codes om de 
fouten te categoriseren (bijvoorbeeld werkwoordstijden, spelling, of zinsbouw). Het probleem wordt dus 
aangegeven, maar de oplossing wordt niet gegeven. De studenten krijgen hun opdrachten, voorzien van 
deze feedback, in de volgende les terug. Zij moeten vervolgens zelf de verbeteringen bepalen en 
achterhalen waarom zij de fouten hebben gemaakt. In deze les worden plenair algemene opmerkingen en 
geobserveerde problemen benoemd. De studenten maken hierna een revisie van hun vertalingen.  

In jaar 4 is een blok van zeven gelijksoortige workshops. De studenten maken weer een vertaling en een 
revisie. Het verschil met de opdracht in jaar 3 is dat de teksten nu complexer zijn, en dat de feedback 
alleen nog bestaat uit onderstreping van fouten. De studenten moeten zelf de fouten categoriseren en 
benoemen, en moeten ook zelf aanvullend commentaar over hun eigen en elkaars werk leveren. De 
studenten vinden dit prettig, en zijn ertoe in staat. Mogelijk draagt het feit dat hun producten summatief 
worden beoordeeld hieraan bij. Studenten krijgen de gelegenheid hun werk in de les samen te bekijken en 
bespreken. De docent geeft bij deze opdracht structureel veel positieve feedback.  

Er vindt op de Vertaalacademie geen training van docenten plaats in het geven van feedback, maar men 
bespreekt wel met elkaar hoe men de feedback geeft. 

Dit voorbeeld levert de volgende ideeën voor het ontwerp op: 

•! Het gebruik van codering en een vaste procedure voor formatieve feedback 
•! Instructie aan studenten om zelf commentaar te leveren op hun eigen gebruik van schriftelijk 

Engels 
•! Een bewuste keuze om per leerjaar een keuze te maken tussen directe en indirecte feedback 
•! Structurele aanwezigheid van vooral positieve opmerkingen over elke opdracht 

University of Surrey, Guildford, Engeland 
De University of Surrey (UniS) in Guildford, nabij Londen, heeft jaarlijks te maken met 1200-1500 
studenten voor wie Engels de tweede taal is en dus een grote groep EFL-studenten. UniS biedt 
vanzelfsprekend al haar onderwijs aan in het Engels. Zij ondersteunt de EFL-studenten met onderwijs in 
een opleidingsoverstijgende module van drie weken, rondom grammar for academic writing. Het is geen 
verplicht onderdeel van een studie, maar een apart spoor naast de curricula. Het leermateriaal en de 
leerinhoud van dit onderdeel worden mede bepaald door de opdrachten waar studenten aan werken voor 
hun studie. De rol van de docent is om in-sessional support te geven. De docenten begeleiden de 
studenten in het gebruik van Engels in hun curriculaire activiteiten. De vorm waarin dit gebeurt is met 
name individuele schrijfbegeleiding in sessies van 25 minuten per student, op afspraak. De module is erg 
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populair en alleen toegankelijk voor studenten die aan bepaalde aanwezigheidseisen voldoen. Binnen heel 
UniS wordt in veel gevallen 10% van het cijfer in summatieve beoordelingen bepaald door de kwaliteit van 
het Engels. 

Uit dit voorbeeld volgt het idee om feedback op geschreven Engels niet te geven op basis van losstaande 
opdrachten maar middels een integratie van vreemdetaalonderwijs en het overige curriculum van de 
desbetreffende student. 

Succes met Taal 
Succes met taal is een kleine onderneming die diensten aanbiedt op het gebied van taalonderwijs. Zij doet 
dit sinds ongeveer vijf jaar. De inhoud wordt voornamelijk verzorgd door Wilma van der Westen, een 
autoriteit op het gebied van taalonderwijs en taalbeleid. Succes met Taal onderscheidt drie vormen 
feedback. Correctieve feedback, die voornamelijk gaat over wat de student fout heeft gedaan. Hier leert de 
student volgens het bedrijf weinig van. Tekstverbeterende feedback biedt handvatten om een specifieke 
tekst te verbeteren; de duurzaamheid van deze feedback is eveneens niet erg groot volgens het bedrijf  
zelf. Tekstontwikkelende feedback is gericht op duurzame leeropbrenget en vindt plaats op het niveau van 
zowel vorm als grammatica. Centraal in de diensten van Succes met Taal staat de autonome taalleerder. 
Het bedrijf heeft een digitale feedbackomgeving gemaakt. Een uitgangspunt hierin is de uitspraak dat 
“van het maken van taaloefeningen nog nooit iemand beter is gaan schrijven”. De mate waarin op taal 
gelet wordt is volgens Succes met Taal medebepalend voor de maatstaf die iemand voor zichzelf hanteert 
om de kwaliteit van zijn taalgebruik te beoordelen. Daarom is gekozen voor een oplossing om 
taalonderwijs te incorporeren in regulier onderwijs. Dit kan worden bereikt door normale opdrachten en 
werkstukken op een efficiënte manier van feedback te voorzien. Hiertoe moet de docent 
taalontwikkelende feedback geven. Just in time feedback is hierin belangrijk, maar de student moet er ook 
iets concreet mee kunnen, en hij moet er in de toekomst van leren (duurzame leeropbrengst). Het is goed 
om fouten in taal te benoemen maar het is ook goed om informatie mee te geven over het type fout. Dit 
kan bijvoorbeeld in de vorm van een link naar een website met uitleg. Dit is voor docenten tijdrovend. 
Daarom heeft Succes met Taal een tool ontwikkeld. In deze tool kunnen schrijfopdrachten worden 
ingeleverd. De tool biedt de docent vervolgens 300 voorgedefinieerde feedbackitems. De docent kan uit 
deze feedbackitems kiezen en ze gemakkelijk in de opdracht zetten. In dezen is de tool vergelijkbaar met 
Turnitin, een tool die binnen Saxion bekend is, maar er zijn verschillen. Zo kent de tool van Succes met 
Taal de mogelijkheid om filters toe te passen, en zijn feedbacksessies ingedeeld naar de fasen van het 
schrijfproces. Ook is er een mogelijkheid tijdens het geven van feedback in een videoboodschap 
mondelinge toelichting te geven, of om juist uitsluitend mondelinge feedback te geven. Op deze manier 
kan de docent in vijf minuten tijd veel feedback geven.  

De student moet na het bekijken van de feedback nog zelf aan het werk om de verbeteringen door te 
voeren. De feedback is namelijk alleen zichtbaar in een browser, en niet in een tekstverwerker. 

Dit voorbeeld leidt tot de volgende ideeën voor het ontwerp: 

•! Een werkwijze waarin de docent met behulp van voorgedefinieerde opmerkingen of labels, of door 
middel van opgenomen mondelinge toelichting schriftelijke opdrachten van feedback kan 
voorzien, bijvoorbeeld door in Blackboard een tool te ontwikkelen of een bestaande tool aan te 
passen 

•! Een werkwijze waarin de student goede feedback krijgt, en deze niet door middel van een druk op 
de knop kan verwerken maar zelf nog even aan het werk moet om zijn tekst te verbeteren 

•! Het gebruik van een combinatie van taalverbeterende feedback en een dialoog met als doel 
duurzame leeropbrengsten te verkrijgen 
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5.3.2! Oplossingsalternatieven 
Op basis van de ontwerpprincipes, de ontwerpcriteria en de ideeën uit de inspirerende voorbeelden 
kunnen nu mogelijke interventies worden geformuleerd. Daarbij wordt per alternatief beschreven in 
hoeverre het aansluit op de ontwerpcriteria en randvoorwaarden, waarna de meest geschikte oplossing 
voor het ontwerpprobleem in beeld komt en een beslissing kan worden genomen over de te ontwerpen 
interventie. Deze kan vervolgens in de prototypegroep worden uitgewerkt. 

Checklist 
Het behoefteonderzoek wijst op het niveau van studenten in de richting van een checklist die studenten 
kunnen gebruiken bij het schrijven van hun studieopdrachten. Deze checklist zou ertoe kunnen dienen dat 
studenten controleren of bepaalde grammaticale onderdelen correct zijn. De checklist kan de vorm krijgen 
van vereiste aandachtspunten bij het proeflezen van geschreven tekst, bijvoorbeeld controle van 
grammatica, samenhang, leesbaarheid, en begrijpelijkheid. De docenten kunnen dezelfde checklist 
hanteren bij hun formatieve evaluatie van de opdrachten. Een checklist zou, mits consequent binnen de 
opleiding ingezet, een consistente benadering van feedback bevorderen. Een nadeel van een checklist is 
dat deze beperkend wordt toegepast. Docenten beperken zich bij gebruik van een checklist mogelijk tot 
het scoren van de items in de checklist en geven geen directe feedback op gemaakte fouten, of openen 
geen dialoog. Dit zou ertoe leiden dat de checklist wel feedback oplevert over het schrijfproces, maar niet 
over de kwaliteit van de geschreven taal, en geen informatie biedt over relevantie van de feedback voor 
successieve opdrachten. Er zijn geen ideeën uit de inspirerende voorbeelden toe te passen in dit 
oplossingsalternatief. Tot slot zou dit instrument aanzienlijke training vereisen, omdat het docenten 
verplicht stelt uitputtend te zijn. 

Flowchart 
Het tweede ontwerpprincipe uit het vooronderzoek wijst in de richting van een instrument om docenten 
te helpen per student de juiste mate van scaffolding in de feedback te bepalen. Beslissingen in deze 
flowchart zouden bijvoorbeeld afhankelijk kunnen worden gemaakt van het leerjaar, het niveau, het vak 
en de leerinhoud, of de leertaak die van toepassing is op de te geven feedback. Deze oplossing zou twee 
voordelen hebben. Ten eerste zou deze aansluiten bij het criterium dat de wijze waarop de feedback moet 
worden gegeven consistent moet zijn binnen het docententeam. Ten tweede biedt een flowchart de docent 
de mogelijkheid per student een beslissing op te nemen over het geven van directe of indirecte feedback. 
Het idee om taalverbeterende feedback op te volgen met of te combineren met een dialoog, opgedaan uit 
het voorbeeld van Succes met Taal, is in dit oplossingsalternatief in te bedden. Een flowchart vereist 
echter wel uitleg en training. Bovendien levert het gebruik van een flowchart niet per definitie goede 
feedback aan de student op, maar moet deze nog altijd op bekwame wijze worden geformuleerd. Het gaat 
uit van reeds aanwezige bekwaamheid in het geven van correctieve, formatieve, schriftelijke feedback op 
geschreven Engels. Een flowchart heeft daarnaast een dwingend karakter, wat strijdig is met de 
randvoorwaarde dat de interventie docenten intellectuele stimulans moet bieden. Het risico bestaat dus 
dat docenten de opbrengst van een flowchart te laag vinden om deze te adopteren en dat dit instrument 
niet voldoet aan het ontwerpdoel.  

Coderingsformulier 
Er kan een formulier worden ontworpen dat docenten helpt feedback op opdrachten te geven door middel 
van codering en in verschillende niveaus. Naar voorbeeld van de Vertaalacademie kan dit formulier de 
docent instrueren om in jaar 1 feedback te geven aan de hand van codering aangevuld met uitleg van de 
benodigde correcties in het Engels. In jaar 2 kan de docent zich beperken tot codering, om vervolgens in 
jaar 3 te volstaan met onderstreping van gemaakte fouten. Ook een andere fasering van de feedback is 
mogelijk. Het onderliggende principe is om een lijn aan te brengen van directe naar indirecte feedback. 
Dit instrument maakt scaffolding mogelijk, maar maakt geen onderscheid in mate van scaffolding tussen 
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studenten. Het schrijft per leerjaar een niveau van scaffolding voor. Het bevordert wel een consistente 
werkwijze van feedback geven, en docenten worden intellectueel uitgedaagd. Codering van fouten in het 
Engels helpt ze over hun eigen Engelse taalbeheersing na te denken en leert ze goede feedback te geven. 
Door middel van ruimte voor concrete adviezen voor verbetering maakt deze oplossing een afweging van 
positieve aspecten mogelijk, wat in combinatie met bespreking van de feedback de student in staat stelt de 
feedback constructief te gebruiken. Als in het formulier ook wordt aangemoedigd tot het stellen van 
vragen, opent dit verder de deur naar een evenwichtige dialoog. Het nadeel van deze werkwijze is dat 
alleen de taaldocenten zich bekwaam zullen voelen om met deze fasering van feedback te werken, met 
name omdat de overige docenten zich noch vertrouwd voelen met het geven van concrete adviezen voor 
ontwikkeling van vaardigheden in de vreemde taal, noch met het kiezen van de juiste code voor elke 
gemaakte fout. Dit zal hen ook remmen in het voeren van een dialoog over de feedback. 

Instructieblad voor docenten 
Dit is een combinatie van de voorgaande alternatieven, aangevuld met het idee uit het voorbeeld van UniS 
om taalonderwijs te integreren in het curriculum. Een instructieblad kan een werkschema (mogelijk in de 
vorm van een flowchart) bevatten voor de docent, dat hij op zijn scherm kan weergeven of op zijn bureau 
kan leggen wanneer hij studentenwerk nakijkt. De volgende stappen kunnen hiervan deel uitmaken:  

•! gebruik codering 
•! maak positieve opmerkingen 
•! onderstreep de fouten 
•! geef de verbeteringen aan 
•! benoem het type fout 
•! laat de student reageren 
•! bespreek de feedback mondeling 

Het schema kan worden aangevuld met een geheugensteun in de vorm van puntsgewijze informatie over 
de kenmerken van effectieve schriftelijke formatieve corrrectieve feedback op grammatica. Het is te 
overwegen om docenten begeleiding te geven in het oefenen met het gebruik van dit formulier. Het 
schema moet zo worden vormgegeven dat docenten concrete termen van waarneembaar gedrag 
gebruiken, omdat dit bijdraagt aan een blijvende gedragsverandering. Het gebruik van een codering is 
hierin eveneens te overwegen. 

Screen capture 
In Blackboard, bij beoordeling van opdrachten, kan de docent een opname maken van zijn stem, zijn stem 
plus zichzelf (beeld), zijn scherm, of een combinatie daarvan. De docent kan een opname maken van zijn 
beeldscherm zodat de student precies kan meekijken met het nakijken van de opdracht. De student ziet 
alle muisbewegingen en volgt hoe de docent door het document bladert. Tegelijkertijd kan de docent 
opmerkingen inspreken en daarbij tekst onderstrepen of omcirkelen. De docent kan kiezen of de student 
hierbij tevens zichzelf in beeld heeft, of alleen de stem van de docent hoort. Hiermee kunnen de docenten 
consistent formatieve, (in)directe feedback geven, en zijn afweging tussen positieve en negatieve 
opmerkingen duidelijk maken. Docenten zouden training nodig hebben in het gebruik van de tool en in 
het geven van effectieve formatieve correctieve feedback.  
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5.3.3! Keuze voor een oplossingsalternatief 
Samenvattend worden in een schema de vijf oplossingsalternatieven met elkaar vergeleken op 
overeenstemming met de ontwerpcriteria en randvoorwaarden. Op basis van deze vergelijking blijkt dat 
een instructieblad het meest geschikte oplossingsalternatief is.  
 

Tabel 1 Vergelijking interventies met ontwerpcriteria en randvoorwaarden 

Ontwerpcriteria en randvoorwaarden Checklist Flowchart Coderings-
formulier 

Instructie-
blad 

Screen 
capture 

Ontwerpcriteria:      
Schriftelijke, correctieve feedback op 
schriftelijk Engels moet op consistente wijze 
worden gegeven. 

+ + - + - 

Schriftelijke, correctieve feedback op 
schriftelijk Engels moet formatief van aard 
zijn. 

- + + + + 

De docent moet zelf kunnen kiezen wanneer 
indirecte feedback beter is dan directe 
feedback 

+ - + + + 

De feedbackinformatie moet duidelijk zijn, 
constructief, en gericht op 
gedragsverandering bij successieve taken 

+ - + + - 

De situatie waarin de feedback wordt 
gegeven moet de ontvanger in staat stellen 
de feedback op constructieve wijze te 
gebruiken ten einde zijn leerprestaties te 
verbeteren, en moet een evenwichtige 
dialoog mogelijk maken 

- - + + + 

      
Randvoorwaarden:      
Activiteiten met docenten moeten 
voornamelijk op maandagochtenden 
plaatsvinden 

+ - - + - 

Communicatie aan de actoren over het 
onderzoek moet plaatsvinden in concrete 
termen van waarneembaar gedrag 

+ + + + + 

Minimale training vereist voor het gebruik 
van de interventie 

- - - + - 

De Teacher Leader heeft als taak de 
organisatie op zich te nemen 

+ + + + + 

Het onderzoek moet betrokken docenten 
intellectuele stimulans bieden 

- - + + + 

 
Nu een oplossingsalternatief is gekozen, kan het daadwerkelijke ontwerpen beginnen. In de volgende 
paragraaf worden de stappen en resultaten van het ontwerpproces uiteengezet.  

5.3.4! Prototype 
Er zijn een prototypegroep en tryoutgroep gevormd, die elk bestaan uit een variatie van docenten uit de 
opleiding IBMS. De prototypegroep bestaat uit een docent Nederlands, een docent Cultural Management 
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en een docent Engels/Sustainability&Ethics. De try-outgroep bestaat uit drie docenten, die elk 
verschillende vakken geven en diverse rollen hebben in meerdere semesters van de opleiding IBMS. Deze 
groep vormt daarmee een afvaardiging van nagenoeg het gehele IBMS-docententeam. Alle docenten uit 
deze twee groepen hebben naast hun lesgevende taken ook een rol als mentor en stagebegeleider, en op de 
docent Engels na zijn allen ook scriptiebegeleider. De docent Engels is betrokken in een zogenoemd 
honours programma voor excellente studenten.  

Op maandag 30 oktober 2017 heeft de onderzoeker samen met de prototypegroep op basis van de 
ontwerpcriteria, de onderliggende kenmerken en de randvoorwaarden een prototype van de interventie 
ontworpen. Daartoe heeft hij de prototypegroep de achtergrond van het onderzoek uitgelegd, het 
ontwerpdoel en het ontwerpproces uitgelegd, en opdracht gegeven op basis van deze gegevens en met 
aandacht voor de eindgebruiker een instructieblad te ontwerpen dat het ontwerpdoel kan dienen. Het 
ontwerp kreeg de vorm van een eenvoudig instructieblad bestaande uit vijf stappen die de docent dient in 
te zetten om feedback te verzorgen op schriftelijk Engels van studenten. Deze eerste versie is opgenomen 
als bijlage D. 

5.3.5! Formatieve evaluaties 
Het prototype is het eerste product in een cyclisch proces van ontwerp, evaluatie en revisie (SLO, 2009). 
Om dit proces verder vorm te geven, zijn drie formatieve evaluaties uitgevoerd, elk gevolgd door revisie 
van het ontwerp. Bij de keuze voor de vormen van formatieve evaluatie is gebruik gemaakt van het 
evaluatiematchboard (Folmer, Nieveen, & Vliegen, 2012). Dit instrument helpt de onderzoeker aan de 
hand van de ontwikkelfase van een product en de kwaliteitsaspecten die hij wil meten een passende 
evaluatiemethode met bijbehorende activiteiten te vinden. Er worden vier ontwikkelfasen onderscheiden 
productvoorstel, globaal uitgewerkt product, gedeeltelijk gedetailleerd product, en volledig uitgewerkt 
product. Hieronder wordt beschreven welke evaluaties zijn uitgevoerd en tot welke revisies van het 
ontwerp deze hebben geleid. 

Screening 
De eerste versie van het ontwerp is gedistribueerd onder de try-outgroep. Er is hier sprake van een 
productvoorstel vanuit de prototypegroep. Dit product is onderworpen aan een screening. Bij een 
screening vergelijkt een ontwerpgroep het product met een lijst van vereiste kenmerken van het product 
(Folmer, Nieveen, & Vliegen, 2012). De onderzoeker heeft de try-outgroep gevraagd om een schriftelijke 
reactie op de volgende vraag: in hoeverre voldoet het ontwerp aan de ontwerpcriteria, de onderliggende 
kenmerken, en de randvoorwaarden? De reacties op deze vraag zijn letterlijk weergegeven in tabel 2.  

Tabel 2 Reacties screening eerste versie ontwerp 

Deelnemer Reactie 
Docent 1 Wat mij betreft ziet het er prima uit. Interessant! Alleen vraag ik me af of de docenten 

die geen Engelse taal docenten zijn (zoals bijv. ik) in staat zijn om een goede en 
constructieve taalfeedback aan de studenten te geven waarbij ze ook hun tenses, 
adjectives en/of andere grammaticale fouten kunnen verbeteren. Als ik mijzelf als een 
voorbeeld neem, soms zie ik de taalfouten wel, maar het is natuurlijk erg beperkt in 
vergelijking met de taaldocenten zoals jij. Om je een voorbeeld te geven: zelf heb ik 
problemen met the, a/an omdat het in de Poolse taal niet bestaat en Pools is mijn eerste 
taal dus dat blijft bij alle vreemde talen een punt bij mij :) 
 
Maar goed, los ervan, interessant onderzoek en ik ben het met je eens dat we met zijn 
allen aan de taalkwaliteit van onze studenten moeten werken. 
 

Docent 2 De opmerking: 
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Deelnemer Reactie 
"Encourage the student to come to you or an English lecturer with any questions about 
their use of English in future assignments",  
zou ik vervangen door een zin (door jou voorgeschreven) die alleen verwijst naar de 
English lecturer. Anders pretenderen alle docenten dat ze 'alles' weten van het gebruik 
van Engels. Studenten stellen al wel vragen over Engels taalgebruik, die beantwoord ik 
ook. Maar om naar mezelf te verwijzen voor Engels taalgebruik, gaat te ver. Ik zeg juist 
altijd 'ik zou .... doen, maar je kunt ook je docent Engels vragen'.  
 

 Belang voor toekomstige documenten vind ik heel breed. Ik denk dat opmerkingen in 
algemene zin zijn bedoeld voor verbeteren van Engels schriftelijk taalgebruik, maar als 
verwacht wordt dat ik het belang... Ik denk dat ik al vrij snel dat onderdeel zou laten 
vervallen/negeren.  
 
Als ik het goed begrijp, zet ik bij de eerste correctie van het werk, nog geen commentaar. 
Onderstreep ik dan de 'fouten' wel? In de praktijk laat ik het daar dan bij. Ik corrigeer 
het werk waarop ik beoordeel, zonder punten te geven voor het Engels. Bij schriftelijk 
werk zet ik wel krabbeltjes bij grammaticale fouten, maar niet wat er fout is. Is het niet 
een beetje aan de student om te onderzoeken wat er fout aan is? Schrijf ik er anders niet 
heel veel bij, wat de student alleen ziet als hij naar de toets-inzage komt?  
Bij digitale toetsen geef ik fouten helemaal niet aan... 
 

Docent 3 Na het lezen van je prototyping heb ik nog steeds niet een goed beeld wat de 
aanleiding/oorzaak/probleem is op basis waarvan jij je ontwerp van je interventie 
baseert. Ik mis de empirische verificatie. Wat is het werkelijke probleem, wat is beeld 
over de afgelopen maanden/jaren, welke acties zijn er al ondernomen, wie is de eigenaar 
van het probleem, wat is de gewenste situatie, etc.... 
 
Zolang dit niet helder is, is het moeilijk om te zeggen of de gekozen criteria de oplossing 
zijn voor het probleem. Tevens valt mij op de criteria zoals beschreven in het document 
veel dubbele condities bevatten. Mijn advies zou zijn om te ontdubbelen en te 
simplificeren.  
 
Ergo: voor mij is het nu niet in te schatten of het voorstel zoals het er nu ligt, de 
oplossing is voor het probleem. Want het probleem is niet geheel duidelijk. 
 
De stappen in het interventie-document zijn wel helder en eenduidig. Waar wijkt dit af 
van de huidige wijze van werken? Hoe kun jij controleren of docenten ook daadwerkelijk 
hetgeen gaan doen dat jij voorstelt? 

  
 

Niet alle opmerkingen uit de screening waren bruikbaar. Sommige opmerkingen betroffen summatieve 
evaluaties, die geen deel uitmaken van dit onderzoek. De suggestie van docent 2 om randvoorwaarden toe 
te voegen kan niet worden onderbouwd. Docent 3 had behoefte aan meer achtergrondinformatie om de 
screening goed uit te voeren, en ging meer in op het onderzoeksproces dan op de screening. Dit is vrij 
logisch omdat de screening niet onder toezicht van de onderzoeker plaatsvond maar onder eigen regie van 
de afzonderlijke deelnemers. Docent 4 had vanwege omstandigheden geen mogelijkheid aan de screening 
deel te nemen. 

De screening heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het ontwerp. De instructie aan de docent is 
eenduidiger geformuleerd. Er is meer ruimte geboden voor de docent om zelf te bepalen hoe gedetailleerd 
hij de feedback geeft. Er is explicieter beschreven dat de docent aan de hand van de student in kwestie kan 
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kiezen of hij directe of indirecte feedback geeft. Tot slot is de opmaak van het ontwerp bijgesteld. Het 
ontwerp bestaat uit een vijftal stappen die de docent dient te zetten om feedback op schriftelijk Engels aan 
studenten te geven. Deze stappen waren in een tabel gezet. In de tweede versie van het ontwerp (zie 
bijlage E) is de leesbaarheid en overzichtelijkheid verbeterd door verwijdering van de tabelvorm, 
toevoeging van kopjes en verschillende kleuren tekst, en bondiger formulering van de vijf stappen.  

 
Walkthrough 
In deze fase van het ontwerp ligt er een gedeeltelijk gedetailleerd product, waarin de aanbevelingen uit de 
eerste formatieve evaluatie zijn verwerkt en dat in voldoende mate overeenkomt met de geldende 
ontwerpcriteria en –kenmerken en de geldende randvoorwaarden. Als volgende stap is de verwachte 
bruikbaarheid van het product geëvalueerd. Daartoe heeft de onderzoeker de try-outgroep gevraagd een 
walkthrough uit te voeren. Hen is gevraagd zich het gebruik van de feedbacktool in te beelden 
(visualisatie) en te beoordelen in hoeverre de tool in hun onderwijscontext bruikbaar is, en welke 
aanpassingen de bruikbaarheid op een voor hen acceptabel niveau zouden brengen. De reacties van de 
deelnemers aan de walkthrough staan (voor docent 1 en 2 letterlijk) weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3 Reacties walkthrough tweede versie ontwerp 

Deelnemer Reactie 
Docent 1 Over het algemeen is de tool naar mijn idee bruikbaar. Het heeft een mooie, logische 

structuur, alleen worden stap 2 en 3 wat lastiger omdat ik me niet vaardig genoeg 
voel om constructieve feedback gericht op de taal te geven. Daarnaast ben ik veel 
meer gefocust op de content van de rapporten, implementeren van de geleerde 
theorie, beargumenteren van de keuzes en de logische opbouw dan op de 
grammatica. Ik zie mijzelf een opmerking geven over bijv. het gebruiken van de juiste 
verb tense of passive ipv persoonlijke vormen of sentence structure etc., maar 
nogmaals ik voel me niet vaardig genoeg om alle fouten er uit te vissen en feedback 
daarop te geven. Nu probeer ik ook, als ik wat zie, daar feedback over te geven, maar 
ik weet zeker dat er veel meer aandachtspunten inzitten die ik niet eens zelf zie. 
 

Docent 2 Document ziet er goed uit. 
Ik zou wel in het hele document fouten onderstrepen, maar vind er fijn dat de 
mogelijkheid geboden is om dit maar in één of twee pagina's te doen. Ik zou daarbij 
aangeven dat in de eerste twee pagina's te doen, dus niet twee willekeurige pagina's 
maar "het eerste deel van de toets" of zo, met de vrijheid dat wel in het hele 
document te doen. Daarna aan het eind inderdaad jouw step 3. Ik zou zelf in de 
praktijk daarbij het eerste deel van de zin, "To further improve your writing", 
weglaten. Vind het al aardig dat ik het vervolg, try to ..., aangeef. En daarna verwijs ik 
naar docent Engels. 
 

Docent 3 Bij “Preparation”: afhankelijk van de lengte van het document zou ik wel direct de 
feedback noteren.  
Bij “Step 2”: verplaats de voorbeelden naar het einde van het document -> 
overzichtelijker.  
Bij “Step 3”: goed!  
Bij “Follow-up”: Ik zou hem of haar altijd degene laten benaderen die de feedback 
gegeven heeft. Dubbel leereffect -> dit voorkomt ook het gissen wat een ander 
mogelijk bedoelt. 
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Micro-evaluatie 
Op grond van de terugkoppeling uit de walkthrough zijn de voorbeelden van veelvoorkomende 
grammaticale fouten in een omlijnd tekstkader aan het einde van het werkblad geplaatst. De suggesties 
van docent 3 zijn overgenomen in een derde versie van het ontwerp (zie bijlage F). Daarmee is een 
volledig uitgewerkt product tot stand gekomen, dat geëvalueerd kan worden aan het criterium van 
werkelijke bruikbaarheid en werkelijke effectiviteit. De try-outgroep is gevraagd het product een keer toe 
te passen op een actuele of recente schriftelijke opdracht van een IBMS-student. Daarbij is de volgende 
vraag gesteld: in hoeverre is het product bruikbaar in je onderwijspraktijk en hoe effectief helpt het je om 
correctieve, schriftelijke, formatieve feedback te geven op het Engels in de opdracht? Tabel 4 geeft de 
opbrengst van de micro-evaluatie weer, in de vorm van de letterlijke reacties. 

Tabel 4 Reacties micro-evaluatie derde versie ontwerp 

Deelnemer Reactie 
Docent 1 Vorige week vrijdag moest ik een aantal rapporten nakijken dus ik was in een goede 

gelegenheid om je interventievorm te gebruiken. Over het algemeen kan ik zeggen dat het 
prima werkt. Ik heb alle stappen doorlopen en vooral het geven van positive opmerkingen 
aan het begin vind ik altijd goed (alhoewel, als het rapport echt niet goed is doe ik het niet...). 
Dus het werkt wel, het enige is dat het voor mij erg veel tijd kost omdat ik me op 2 essentiële 
aspecten moet concentreren: de taal en de inhoud van het rapport en over de taal twijfel ik 
soms zelf ook wel.  

Normaal gesproken als ik een opdracht lees focus ik me op de inhoud en de meeste 
taalaspecten die ik "onderweg" zie verbeter ik, maar ook niet altijd. Als ik duidelijk begrijp 
wat de student bedoelde en wat hij/zij wou zeggen verbeter ik het niet altijd (soms wel met 
een opmerkingen "het zou duidelijker zijn als je zo en zo schreef")  

Om jouw vragen te beantwoorden: het werkblad is bruikbaar, maar voor een docent die echt 
met de inhoud bezig is en moet checken of de student de theorie beheerst en kan toepassen 
kost het te veel tijd. Het voelt alsof je het hele rapport 2 x moet nakijken (1x op de inhoud, 1x 
op de taal). 

Omtrent je tweede vraag: het helpt absoluut wel, maar als een marketingdocent en 
projectbegeleider is het niet mijn prioriteit om de correcte Engels te beoordelen. Nogmaals, 
als er duidelijke fouten in zitten en als ik de inhoud echt niet begrijp dan is het zeker handig 
om je werkblad te gebruiken, maar normaal gesproken denk ik niet dat het de prioriteit voor 
een projectbegeleider is. Meer zou ik hier een samenwerking tussen 2 docenten zien die hun 
expertise in kunnen zetten en daardoor een complete feedback aan de student kunnen 
geven.  
 

Docent 2 Je formulier werkt erg handig. Het zorgt er voor dat ik niet alleen een krabbeltje onder de 
fouten zet, maar dat ik zelf ook nadenk over wat voor soort fout het is. Bijvangst is dat het 
goed is voor het Engels van de docenten. 
Vraag die bij me opkomt: wat doe ik met woord-keuze fouten? Student schrijft bijvoorbeeld: 
biggest competitors. Ik zou daar zelf main competitors gebruiken. Omdat ik biggest wel heel 
vreemd vind, zet ik daar, als ik jouw positieve formulier niet gebruik, een kruis door. Naar 
aanleiding van jouw formulier zet ik hier een vriendelijk streepje onder, en in de kantlijn 
'suggestion: main'. Is dat ok of heb je een andere suggestie? 
 

Docent 3 Ik heb jouw voorgestelde werkwijze toegepast tijdens het beoordelen van een draft-versie van 
een scriptie. Daarbij heb ik gemerkt dat het voor mij als niet-taal-docent veel moeite kost, om 
mij zowel te focussen op het gebruik van het Engels als de inhoud van het stuk dat ik aan het 
lezen ben. Sommige stukken tekst heb ik derhalve twee keer of vaker moeten lezen om beide 
elementen op een voldoende niveau aan te student te kunnen terugkoppelen.  
Het is wel opvallend dat wanneer ik het stuk tekst lees met de insteek dat ik op een 
positieve/constructieve manier feedback wil geven op het gebruik van het Engels, het veel 
meer tijd kost om dezelfde tekst te lezen dan wanneer ik het gebruik van het Engels en 
passant meeneem als ik normaliter alleen de inhoud beoordeel. In de rol van 'beoordelaar' 
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Deelnemer Reactie 
van het Engels, handel ik niet vanuit mijn expertise, terwijl dat wellicht wel verwacht wordt 
door de student. Waarom zou je daar anders een 'corrigerende' opmerking over maken in de 
richting van de student? Deze ervaren 'druk' heb ik veel midere mate in mijn rol als 
inhoudsdeskundige. 
 
Wellicht doet zich dit 'probleem' niet of minder voor indien jij je als docent alleen hoeft te 
focussen op het gebruik van het Engels. Daarmee is de tool wellicht meer of minder geschikt 
voor bepaalde soorten 'producten' die studenten gedurende hun studie maken. Scriptie 
versus een business letter. 
 

Op basis van deze laatste formatieve evaluatie zijn geen aanpassingen aan het ontwerp gedaan. Wel is 
besloten om in het begeleidend schrijven bij het opstarten van de interventie twee aanwijzingen op te 
nemen op grond van de micro-evaluatie. Ten eerste is aangeraden het werkblad bij relatief eenvoudige 
opdrachten te gebruiken, en daarnaast om de tijdsbesteding te beperken tot een half uur per week. 

5.4! De interventie 
Het resultaat van de drie formatieve evaluaties is een definitieve versie van het ontwerp. Dit ontwerp heeft 
de titel “Teacher worksheet for formative feedback on written English in Saxion International Business 
School” gekregen. Het bestaat uit een A4-pagina met vijf stappen voor het geven van correctieve, 
formatieve, schriftelijke feedback op geschreven Engels van IBMS-studenten. Het ontwerp is opgenomen 
als bijlage G. 

Alle IBMS-docenten zijn in een mail met een korte toeliching uitgenodigd om de interventie in te zetten in 
hun onderwijspraktijk. In het volgende hoofdstuk, de effectevaluatie, wordt nader uiteengezet hoe de 
interventie is ingezet en hoe het effect ervan is bepaald. 
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6! Effectevaluatie 

6.1! Inleiding 
Dit ontwerponderzoek moet een bijdrage leveren aan verbetering van de transfer van schriftelijke Engelse 
taalvaardigheden onder IBMS-studenten. Daartoe is na vooronderzoek een interventie ontworpen met 
een tweeledig doel. Het eerste doel is verbetering van de self-efficacy1 onder IBMS-docenten omtrent het 
geven van effectieve, formatieve, correctieve schriftelijke feedback op het schriftelijk Engels van studenten 
buiten het vak Engels. De instructies in de interventie zijn gebaseerd op kenmerken van en criteria voor 
het formuleren en omgaan met feedback op taalvaardigheid. Deze kenmerken en criteria zijn in het 
vooronderzoek geformuleerd. De interventie moet docenten ertoe aanzetten deze feedback vaker op de 
aanbevolen wijze gaan geven, waardoor zij ook onderling consistenter omgaan met de feedback. Dit is het 
tweede doel van de interventie.  

De interventie is ontworpen en ingezet. In dit hoofdstuk wordt het effect van de interventie 
bepaald, om te evalueren in hoeverre het ontwerpdoel is bereikt. De opzet van de effectevaluatie wordt 
beschreven, gevolgd door een beschrijving van de resultaten. Tot slot wordt aan de hand van deze 
resultaten antwoord gegeven op de vraag in hoeverre het ontwerpdoel is bereikt en volgt een discussie van 
de betrouwbaarheid en validideit van de effectevaluatie. 

6.2! Onderzoeksdoel en onderzoeksvraag 
In deze effectevaluatie gaat het om de ontworpen professionaliseringsinterventie waarmee het IBMS-team 
heeft gewerkt. Zij hebben instructie ontvangen om tijdens de interventieperiode gedurende drie weken ten 
minste eenmaal per week met behulp van de interventie, bestaande uit een instructieblad, schriftelijke 
feedback te geven op Engelstalige schriftelijke opdrachten van IBMS-studenten. Zij hebben per mail (zie 
bijlage H) instructie gekregen over het gebruik van de interventie en hebben individueel in hun eigen 
onderwijspraktijk met de interventie gewerkt. Deze effectevaluatie heeft als doel de effectiviteit van de 
interventie in kaart te brengen. De onderzoeksvraag hiertoe luidt: 

Wat is het effect van de professionaliseringsinterventie, bestaande uit een instructieblad voor het geven 
van schriftelijke feedback op het Engels van studenten, op de self-efficacy van docenten in het geven van 
effectieve, formatieve, correctieve schriftelijke feedback op het schriftelijk Engels van studenten en wat is 
het effect van de interventie op de mate waarin zij deze feedback na de interventie geven? 

Deze vraag kent twee variabelen: self-efficacy en toepassingsfrequentie. 

6.2.1! Onderzoeksopzet 
Vanwege de beperkte omvang van het IBMS-docententeam was het niet mogelijk een controlegroep te 
vormen. Er is gewerkt met een pretest-posttest design met twee variabelen: variabele 1 om te meten in 
hoeverre de self-efficacy van docenten omtrent de vaardigheid is toegenomen, en variabele 2 om te meten 
in hoeverre de frequentie waarin docenten de vaardigheid toepassen na de interventie is toegenomen. Alle 
35 IBMS-docenten is per mail gevraagd vanaf maandag 27 november gedurende drie weken de interventie 
minimaal een keer per week te gebruiken voor actuele of recente documenten die IBMS-studenten hebben 
geschreven. In de week voor aanvang van de interventie is onder deze populatie een voormeting gedaan. 
Direct na afloop van de interventie, van 15 tot en met 20 december, is een nameting gedaan. De vragenlijst 
van de nameting is opgenomen als bijlage I. 

                                                             
1 Het begrip “self-efficacy” is in paragraaf 5.1 gedefinieerd 
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Respondenten 
De interventie is ingezet onder het gehele docententeam van IBMS in Enschede. Alle 35 docenten in dit 
team zijn uitgenodigd aan de interventie deel te nemen. 

Instrumenten 
Voor beide variabelen tezamen is één vragenlijst gebruikt. Hiervoor is gewerkt met het programma 
Qualtrics. Er is gekozen voor een vragenlijst omdat het een niet-causaal toetsend onderzoek betreft 
(Baarda, et al., 2014, p. 66). Voor het onderzoeken van het effect op de eerste variabele, self-efficacy, zijn 
veertien stellingen gehanteerd over het geven van de feedback. De stellingen zijn alle gebaseerd op de 
kenmerken van feedback die in het vooronderzoek zijn verzameld en die onder de ontwerpcriteria en –
principes liggen. De respondenten moesten op de stellingen reageren door een antwoord te kiezen in een 
vijfpunts-Likertschaal, lopend van “zeer eens” tot “zeer oneens”. Op deze manier kon per respondent een 
totaalscore en een gemiddelde score voor de hele vragenlijst worden berekend. De stellingen waren 
identiek tussen de voormeting en de nameting. 

Voor de tweede variabele, toepassing, zijn frequentievragen gebruikt. Deze waren eveneens gebaseerd op 
kenmerken van feedback uit het vooronderzoek. Respondenten konden kiezen tussen de antwoordopties 
altijd, vaak, soms, en nooit. In de voormeting is gevraagd hoe vaak respondenten bepaalde handelingen 
uitvoeren. Door een kleine aanpassing in de vragen is in de nameting gevraagd hoe vaak zij dezelfde 
handelingen na afloop van de interventie voornemens zijn uit te voeren. Tevens is in de nameting 
gevraagd hoe vaak respondenten de interventie tijdens de interventieperiode hebben gebruikt. In het 
geval dat hierop het antwoord “niet” luidde, is gevraagd naar de reden hierachter. 

Om te voorkomen dat respondenten de vragen alleen vluchtig lezen en altijd voor de bovenste optie 
kiezen, is de vragenlijst zo opgesteld dat het bovenste antwoord soms leidt tot de interpretatie van een 
positieve uitkomst en soms tot de interpretatie van een negatieve uitkomst. Hiertoe wisselen vragen over 
beide variabelen elkaar af. In figuur 3 is daarvan een voorbeeld te zien. De vragenlijst is meermaals 
geëvalueerd; door de onderzoeker zelf, door de onderzoeksbegeleider en door een van de leden van het 
try-outteam. Met het doel bereidheid tot deelname aan de vragenlijst te bevorderen, zijn de vragenlijsten 
anoniem afgenomen. 

 

Figuur 3 Voorbeeld van twee opeenvolgende vragen in de nameting 
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6.2.2! Dataverzameling 
De voormeting heeft plaatsgevonden van vrijdag 17 november t/m donderdag 23 november 2017. De 
nameting heeft plaatsgevonden van maandag 18 december t/m donderdag 21 december 2017. 
Respondenten konden zelf bepalen waar en wanneer zij binnen dit tijdsbestek de vragenlijst invullen.  

6.2.3! Dataverwerking en data-analyse 
De opbrengsten van de twee metingen zijn geëxporteerd uit Qualtrics. Daarbij zijn de antwoorden 
omgerekend naar cijferwaarden. Voor variabele 1 (self-efficacy) geldt dat zeer eens = 5, eens = 4, niet mee 
eens/niet mee oneens = 3, oneens = 2, zeer oneens = 1. Voor variabele 2 (frequentie) geldt dat altijd = 4, 
vaak = 3, soms = 2, nooit = 1. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij variabele 1 een lage score 
overeenkomt met een hoge self-efficacy, en bij variabele 2 een hoge score overeenkomt met een hoge 
toepassingsfrequentie.  

Per item in de vragenlijst zijn de gemiddelde score en de standaarddeviatie berekend om het 
onderscheidend vermogen van de items te bepalen. Voor elke variabele is per respondent de gemiddelde 
score berekend om eventuele opvallende afwijkingen te ontdekken.  

Het instrument bevat twee sets met stellingen die elk een theoretisch concept behoren te dekken. Daarom  
is het voor het bepalen van de betrouwbaarheid van het instrument belangrijk om te weten in hoeverre 
binnen elke set de verschillende items onderling hetzelfde beoogde construct meten (Baarda, et al., 2014). 
Om deze vraag te beantwoorden, is een Cronbach’s alpha-test uitgevoerd. Cronbach’s alpha is een maat 
voor de samenhang van de afzonderlijke items in het meetinstrument. Bij een waarde van 0,7 of hoger kan 
men stellen dat de items van de vragenlijst een hoge samenhang vertonen en hetzelfde theoretische 
concept beslaan (Baarda, et al., 2014).  

Voor beide variabelen zijn per respondent de scores dichotoom gemaakt om een tweedeling te verkrijgen 
in de resultaten. Voor variabele 1 zijn door dit proces de antwoordopties teruggebracht tot de categorieën 
“hoge self-efficacy” en “lage self-efficacy”; voor variabele 2 ontstonden de categorieën “hoge frequentie” 
en “lage frequentie”. 

De totaalscores voor de categorie “hoge self-efficacy” zijn berekend door per respondent de totaalscores 
op de antwoorden “zeer eens” en op het antwoord “eens” te berekenen. De totaalscores op de 
antwoordopties “niet mee eens/niet mee oneens”, “oneens” en “zeer oneens” zijn per respondent 
berekend om om de score op “lage self-efficacy” per respondent te verkrijgen. Dit proces is uitgevoerd 
voor de groep respondenten in de voormeting en de groep respondenten in de nameting. Door per groep 
het totaal van de respondentscores op de twee categorieën te berekenen, ontstaat een beeld van de mate 
van self-efficacy binnen de twee groepen, en dus van het verschil in de mate van self-efficacy vóór en na de 
interventie. De scores dienen ertoe om de effectgrootte en de betrouwbaarheid van de meting te 
berekenen. De effectgrootte kan worden berekend door het verschil tussen het groepsgemiddelde van de 
beginmeting en de eindmeting te delen door de standaarddeviatie van de nameting. Met behulp van een t-
toets kan de betrouwbaarheid van een meting worden bepaald. 

Voor variabele 2 is hetzelfde proces gevolgd. Hier ontstonden door het dichotomiseren de categorieën 
“hoge frequentie” en “lage frequentie”. Voor de categorie “hoge frequentie” zijn de antwoordopties “altijd” 
en “vaak” gebruikt. De categorie “lage frequentie” is gebaseerd op de scores voor de antwoordopties 
“soms” en “nooit”. 



Ontwerponderzoek Anne Klarenbeek – MLI TL 

 

 

45 

6.3! Resultaten 
In deze paragraaf wordt eerst de non-respons van het onderzoek beschreven, gevolgd door de resultaten 
van de metingen per variabele. 

6.3.1! Non-respons 
Er hadden in totaal 35 docenten kunnen deelnemen aan de effectmeting. Bij de voormeting antwoordde 
een docente dat zij nooit met Engelstalige opdrachten te maken heeft. De resterende negen docenten 
hebben geen reden opgegeven voor het niet deelnemen aan de voormeting. De voormeting heeft daarmee 
een n=25. Alle 35 docenten zijn aangeschreven met een uitnodiging voor de nameting, waarin expliciet is 
vermeld dat de nameting alleen moest worden ingevuld door de docenten die aan de voormeting hadden 
deelgenomen. Vanwege de anonimiteit van de vragenlijst konden geen paren worden gevormd voor de 
effectmeting. Aan de nameting hebben veertien docenten deelgenomen. Twee van hen hebben de 
vragenlijst niet volledig ingevuld. Vijf van hen hebben in de vragenlijst aangegeven de interventie niet te 
hebben gebruikt. Hiervoor gaf een persoon als reden op dat zij het niet nodig had gehad de interventie te 
gebruiken. Een persoon gaf aan geen nakijkwerk te hebben gehad tijdens de interventieperiode. Drie 
personen gaven tijdgebrek als reden. Voor de effectmeting is daarmee n=7. De totale non-respons van het 
onderzoek is 80%. 

6.3.2! Resultaten 
De lage populatie, de hoge non-respons en het grote verschil in aantal deelnemers tussen de voormeting 
en de nameting verantwoorden geen conclusies op basis van kwantitatieve analyse van de data. Daarom is 
afgeweken van de voorgenomen methode om de effectgrootte en de betrouwbaarheid van de meting te 
berekenen in een kwantitatieve analyse. In plaats daarvan is met behulp van beschrijvende statistiek het 
resultaat van de effectmeting geanalyseerd en zijn voorzichtige conclusies getrokken. In tabellen worden 
per variabele de groepsscores als percentage van de maximale groepsscore weergegeven, alsmede het 
verschil in procentuele groepsscore tussen beide metingen. Daarnaast tonen tabellen de gemiddelde score 
per groep, de gemiddelde itemscore per groep, de hoogste en laagste score per groep, en de 
standaarddeviatie per groep. Daarmee ontstaat een beeld van het effect van de interventie (Baarda, et al., 
2014).  

Resultaten effectevaluatie variabele 1 
De Cronbach’s alpha-waarde op deze variabele bedraagt 0,93. Dit wijst erop dat de items behorende bij 
deze variabele een grote onderlinge samenhang vertonen en het onderliggende concept van self-efficacy 
goed dekken. In de voormeting rapporteerde 68% van de 25 respondenten een hoog vertrouwen in het 
eigen kunnen wat betreft het geven van effectieve, formatieve, correctieve schriftelijke feedback op 
geschreven Engels van IBMS-studenten. 32% van de respondenten rapporteerde een lage self-efficacy. Na 
de interventie, in de nameting, gaf 75% van de zeven respondenten aan een hoge self-efficacy te hebben; 
een toename van 7%. Het percentage respondenten dat een lage self-efficacy rapporteerde, is met 7% 
gedaald van 32% in de voormeting naar 25% in de nameting. De gemiddelde score per respondent is 
tussen de voormeting en de nameting met 4,7 punten gedaald. Omdat bij deze variabele een lage score 
correspondeert met een hoge self-efficacy, betekent dit een toename van de self-efficacy, overeenkomstig 
de procentuele stijging van 7%. De maximaal te behalen score was 70 punten. In tabel 5 staan de 
procentuele scores per groep. In tabel 6 staan de gemiddelde totaalscores per respondent, de gemiddelde 
itemscore voor de hele groep, de hoogste en laagste score per groep, en de standaarddeviatie. In figuur 4 
staan de gemiddelde scores per respondent in de voormeting. 
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Tabel 5 Beschrijvende statistiek effectmeting variabele self-efficacy 

 Voormeting in % 
(n=25) 

Nameting in % 
(n=7) 

Verschil  
 

Hoge self-efficacy 68% 75% 7% 

Lage self-efficacy 32% 25% -7% 

Totaal 100% 100%  
 

 

Tabel 6 Gemiddelde en standaarddeviatie variabele self-efficacy 

 

Voormeting 
(n=25) 

Nameting 
(n=7) 

Verschil  

Gemiddelde 
totaalscore per 
respondent 

34,6 29,9 -4,7* 

Gemiddelde 
itemscore 2,2 2,1 -0,1* 

Hoogste score 40 34 -6 

Laagste score 14 18 4 
Standaarddeviatie 6,3 5,3 -1 
 

*Opmerking. Een lage score komt overeen met een hoge self-efficacy. 

 

 

Figuur 4 Gemiddelde score per respondent op variabele self-efficacy in voormeting (n=25) 

De resultaten laten zien dat enkele respondenten bij de voormeting al dicht aan het plafond zaten. Zij 
rapporteerden vóór de interventie reeds een hoge self-efficacy met gemiddelde scores tussen 1 en 1,5 over 
de veertien items in deze variabele. Slechts een enkele respondent rapporteert een lage self-efficacy, met 
een gemiddelde score van meer dan drie punten. In de ruwe data is te zien dat één respondent 
(respondent nummer 16 in figuur 4) in de voormeting uitsluitend antwoord 1 heeft gekozen (zeer eens, 
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duidend op hoge self-efficacy). Dit is de enige respondent die op alle stellingen hetzelfde antwoord heeft 
gekozen. De gemiddelde itemscore en de gemiddelde totaalscore per respondent zijn licht gedaald. De 
deze resultaten laten een lichte stijging in self-efficacy zien onder deze kleine groep respondenten. 

Resultaten effectevaluatie variabele 2 
De Cronbach’s alpha-waarde op deze variabele, frequentie van het uitvoeren van de handelingen 
behorende bij de feedback, bedraagt 0,84. Dit duidt erop dat de items behorende bij deze variabele een 
grote onderlinge samenhang vertonen en dus het onderliggende concept van toepassingsfrequentie goed 
dekken. Bij deze variabele, de mate waarin docenten de handelingen uitvoeren die behoren bij het geven 
van effectieve, formatieve, correctieve schriftelijke feedback op geschreven Engels van IBMS-studenten, 
gaf 52% van de respondenten vóór de interventie aan dat zij de bijbehorende handelingen met hoge 
frequentie uitvoerden. 48% gaf aan de handelingen in lage frequentie uit te voeren. De nameting liet een 
stijging zien van 5% op de categorie “hoge frequentie” en een daling van 5% op de categorie “lage 
frequentie”. De gemiddelde totaalscore per respondent is tussen de voormeting en de nameting met 5,6 
punten gestegen. Dit duidt op een toegenomen frequentie van het uitvoeren van de feedbackhandelingen. 
De maximaal te behalen score bedroeg 52 punten. De resultaten van deze variabele staan hieronder 
weergegeven in tabel 8 en 9. Figuur 5 toont de gemiddelde score per respondent bij de voormeting. 

 

Tabel 7 Beschrijvende statistiek effectmeting variabele frequentie 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tabel 8 Gemiddelde en standaarddeviatie variabele frequentie 

 

Voormeting 
(n=25) 

Nameting  
(n=7) 

Verschil  

Gemiddelde 
totaalscore per 
respondent 

34,6 40,1 5,6 

Gemiddelde 
itemscore 2,7 2,9 0,2 

Hoogste score 48 50 2 

Laagste score 23 32 9 
Standaarddeviatie 6,3 9,1 2,8 
 

 

 

Voormeting 
in % (n=25) 

Nameting in % 
(n=7) 

Verschil 
in % 

Hoge frequentie 52% 57% 5% 
Lage frequentie 48% 43% -5% 
Totaal 100% 100%  
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Figuur 5 Gemiddelde score per respondent op variabele frequentie in voormeting (n=25) 

Bij de voormeting op deze variabele gaven drie respondenten aan vóór de interventie de handelingen 
reeds vrijwel altijd uit te voeren. Er waren geen opvallend lage scores. De gemiddelde itemscore is licht 
gestegen, evenals de gemiddelde totaalscore per respondent. De resultaten laten een licht toegenomen 
frequentie van het uitvoeren van de feedbackhandelingen zien onder deze kleine groep respondenten. 

6.4! Conclusie en discussie 
6.4.1! Conclusie 
De onderzoeksvraag van de effectmeting luidde: wat is het effect van de professionaliseringsinterventie, 
bestaande uit een instructieblad voor het geven van schriftelijke feedback op het Engels van studenten, op 
de self-efficacy van docenten in het geven van effectieve, formatieve, correctieve schriftelijke feedback op 
het schriftelijk Engels van studenten en wat is het effect van de interventie op de mate waarin zij deze 
feedback na de interventie geven? 

Onder de respondenten is een procentuele toename van self-efficacy van 7% waargenomen na de 
interventie. Voor de mate waarin respondenten de feedback geven bedraagt de toename 6%. Vanwege de 
kleine populatie en de hoge non-respons zijn de resultaten niet betrouwbaar. Ze geven echter een 
voorzichtige indicatie dat de interventie een positief effect kan hebben op de self-efficacy van docenten op 
het gebied van het geven van effectieve, formatieve, correctieve schriftelijke feedback op het schriftelijk 
Engels van studenten en op de mate waarin zij deze feedback geven. Dit geeft aan dat een uitgebreider 
onderzoek naar het effect van de interventie waardevol kan zijn. 

6.4.2! Discussie 
De effectmeting had als doel twee zaken te meten. De resultaten van de effectmeting laten zien dat de 
interventie een positief effect kan hebben op beide variabelen:  

1.! de self-efficacy van IBMS-docenten op het gebied van het geven van effectieve, formatieve, 
correctieve schriftelijke feedback op het schriftelijk Engels van IBMS-studenten; 

2.! de mate waarin de docenten de onder punt 1 genoemde feedback na de interventie geven. 
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In deze discussie wordt besproken in hoeverre de metingen afhankelijkheid waren van toeval, oftewel hoe 
betrouwbaar de metingen zijn geweest. Vervolgens wordt de validiteit van de effectmeting beschreven aan 
de hand van de vraag in hoeverre is gemeten wat de onderzoeker beoogde te meten. 

Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van de effectmeting is vrij hoog te noemen. De vragen in de effectmeting zijn direct 
gebaseerd op begrippen uit de ontwerpcriteria en onderliggende kenmerken uit het vooronderzoek en het 
resultaat van meerdere revisierondes. De betrouwbaarheid van het meetinstrument is verhoogd door een 
operationalisatie van de variabelen, waardoor complexe concepten begrijpelijk zijn gemaakt voor de 
populatie van de effectevaluatie. Er is gekozen voor een consistente formulering van de vragen om 
interpretatiefouten bij de respondenten te beperken. Daarnaast is, hoewel er geen toezicht is geweest op 
het invullen van de vragenlijsten, bij beide metingen hetzelfde instrument gebruikt in de voormeting en 
de nameting, om het instrumentatie-effect tegen te gaan. Mogelijk hadden niet alle docenten in de 
populatie voorafgaand aan de interventie en de voormeting voldoende kennis en begrip van de concepten 
die in de stellingen zijn opgenomen. Dit kan de betrouwbaarheid van de effectevaluatie hebben beïnvloed. 

De betrouwbaarheid van de vragenlijsten in het meetinstrument is goed, met een Cronbach’s alpha van 
0,93 op de variabele self-efficacy en 0,84 op de variabele toepassingsfrequentie. De Cronbach’s alpha-
waarde op de variabele van self-efficacy is echter dusdanig hoog dat de items mogelijk slechts één 
dimensie van het construct meten. 
 
Bij het gemeten effect van de interventie op de mate waarin docenten na afloop van het onderzoek op de 
voorgeschreven wijze de feedback gaan geven, kan de zelfrapportage eveneens van invloed zijn geweest op 
de betrouwbaarheid. Er is op deze variabele alleen gevraagd naar de intenties van de respondenten. Hun 
gedrag is niet geobserveerd of anderszins gemeten. 
 
De omgeving waarin de interventie en de effectmeting zijn uitgevoerd, kan een rol hebben gespeeld. De 
respondenten konden bij het gebruiken van de interventie en het invullen van de vragenlijst zelf kiezen 
waar en wanneer zij dit deden, wat als voordeel had dat zij goed geconcentreerd te werk konden gaan. Een 
consequentie van deze onbegeleide vorm is dat geen toezicht of begeleiding heeft plaatsgevonden. In de 
uitnodiging voor deelname aan de interventie is daarom uitleg gegeven over het onderzoek, opdat de 
respondenten de vragen goed in context konden interpreteren. Doordat een vragenlijst is gebruikt, heeft 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid geen rol gespeeld. 

Validiteit 
Door de hoge non-respons bleven slechts meetgegevens van zeven respondenten over. De nameting is nu 
mogelijk niet representatief voor de populatie van IBMS-docenten. Het is immers mogelijk dat aan de 
nameting met name docenten hebben deelgenomen die een laag vertrouwen in hun eigen kunnen hadden, 
waardoor de nameting een niet-representatieve groep respondenten kent. Als een hoger aantal docenten 
aan de nameting had deelgenomen, was een beter beeld ontstaan van het effect van de interventie doordat 
het onderzoek een meer representatieve groep respondenten had gekend. Een non-responsanalyse zou in 
beeld moeten brengen hoe in een eventueel vervolgonderzoek een meer valide effectmeting zou kunnen 
worden verkregen. Dat vervolgonderzoek zou ertoe kunnen dienen om de vraag te beantwoorden of de 
interventie een groter effect kan hebben dan in dit onderzoek zichtbaar is geworden. 
 
De effectmeting was gebaseerd op zelfrapportage en daarmee gevoelig voor verstorende factoren. Het is 
mogelijk dat respondenten naar aanleiding van de voormeting zijn gaan nadenken over het onderwerp, 
wat hun antwoorden kan hebben beïnvloed. Ook kan het Hawthorne-effect zijn opgetreden: alleen al 
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doordat het onderzoek het feedbackgedrag van de deelnemers onder de loep heeft gelegd, kan hun 
feedbackgedrag zijn veranderd na de voormeting. 
 
Het is mogelijk dat de populatie de interesse in het onderwerp heeft verloren tussen het moment waarop 
de interventie en de uitnodiging tot deelname aan de voormeting werden verspreid, en het moment 
waarop de uitnodiging voor de nameting werd verspreid. De docenten waren namelijk druk bezig met de 
laatste lesweken van het kalenderjaar en de waan van de dag. In een longitudinaal onderzoek zouden de 
respondenten in staat kunnen worden gesteld de vragenlijst ook in te vullen tijdens een periode waarin zij 
meer tijd voor niet-primaire taken hebben en minder zijn afgeleid door hectiek, vermoeidheid en 
tijdsdruk. In dat longitudinaal onderzoek zou eveneens het blijvend effect van de interventie op de self-
efficacy kunnen worden gemeten.  
 
Tussen de voor- en nameting zat een korte periode van drie weken, waarin de docenten eenmaal per week 
met de interventie hebben gewerkt. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat de docenten door 
omstandigheden buiten de interventie om de vaardigheid van de desbetreffende feedback dusdanig 
hebben aangeleerd dat dit van beduidende invloed is geweest op hun antwoordgedrag. Omdat is gekeken 
naar gerapporteerd vertrouwen in het eigen kunnen van docenten, is er geen sprake van dat de 
respondenten hebben geleerd van de voormeting in de zin dat de voormeting tot een diepe 
conceptualisatie van het begrip self-efficacy heeft geleid. Hoogstens kan rijping zijn opgetreden doordat 
de respondenten anders over hun self-efficacy of het begrip self-efficacy zijn gaan nadenken en dit begrip 
bij de nameting anders hebben geïnterpreteerd. 
 
De stellingen in de vragenlijst zijn meermaals geëvalueerd om het onderscheidend vermogen van de items 
te bevorderen. De respondenten kunnen de vragenlijst echter samen hebben ingevuld, tijdens een les of in 
een andere situatie met veel afleiding, of bijvoorbeeld ’s avonds na het nuttigen van een alcoholische 
consumptie.  
 
Er is gekozen om de vragenlijst alleen vóór en na de interventie af te nemen en niet tijdens de interventie, 
om de bereidheid onder respondenten niet te verspelen (enquêtemoeheid) en attritie te voorkomen. Een 
longitudinaal onderzoek met een tussentijdse meting tijdens de interventie zou de validiteit van de 
effectmeting kunnen hebben verhoogd. Het was vanwege de randvoorwaarden van beschikbare tijd en 
ruimte niet mogelijk om voor de voormeting en nameting identieke omstandigheden te creëren voor de 
respondenten, wat de validiteit verder heeft beïnvloed. 
 
Tot slot kan vervolgonderzoek worden gedaan om te zien of er een correlatie is tussen de non-respons in 
dit onderzoek en het (gebrek aan) collectief hanteren van een systematische aanpak van feedback op 
geschreven Engels. 
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7! Slotbeschouwing 
Het ontwerpdoel van dit onderzoek was dat binnen de context van de opleiding IBMS van Saxion in 
Enschede docenten leren effectieve, formatieve, correctieve feedback te geven op schriftelijk Engels van 
studenten, en dat zij dit vaker doen. Uit de effectevaluaties blijkt dat de ontworpen interventie kan 
bijdragen aan het bereiken van dit doel. Docenten voelen zich nu vaardig in het systematisch geven van 
feedback op het Engels van hun studenten volgens een theoretisch ondersteunde werkwijze. In deze 
slotbeschouwing wordt kritisch teruggekeken op het onderzoek en wordt een mogelijk vervolg beschreven. 
Ten eerste wordt bekeken of de geformuleerde ontwerpprincipes werking hebben getoond. Vervolgens 
wordt de duurzaamheid van de interventie besproken, waarna ten slotte de overdraagbaarheid van de 
interventie aan bod komt. 

Voor een goed begrip van de slotbeschouwing is het belangrijk te weten dat: 

1.! de Academie Marketing en International Management per 1 september 2018 is opgeheven en de 
opleiding IBMS is ondergebracht in de nieuw opgerichte International Business School (IBS); 

2.! de opleiding IBMS in september 2018 met haar laatste cohort is gestart; 
3.! de academie IBS op 1 september 2019 start met het eerste cohort van een nieuwe opleiding 

International Business (IB). 

7.1! Evaluatie werking ontwerpprincipes 
7.1.1! Ontwerpprincipe 1 
Ontwerpprincipe 1 luidde “Als men wil dat docenten leren effectieve schriftelijke correctieve feedback te 
geven op schriftelijk Engels in leertaken van studenten, dan is het verstandig om docenten te leren 
duidelijke, constructieve formatieve feedback te geven omdat dit voorwaardelijk is voor het ontvangen, 
interpreteren, en verwerken van de feedback door de student (Jonsson, 2012; Meijer & Noijons, 2008; 
Mahfoodh & Pandian, 2011)”. De onderzoeken waarop dit ontwerpprincipe zich berust, zijn elk uitgevoerd 
in een context die afwijkt van die van dit ontwerponderzoek, omdat de IBMS-studentenpopulatie 
heterogener is en een groter aandeel Europeanen kent dan de populaties in de eerdere onderzoeken, die 
bovendien zijn uitgevoerd op andere continenten. Uit dit ontwerponderzoek kan niet worden 
geconcludeerd dat docenten zichzelf na de interventie beter in staat achten effectieve schriftelijke 
correctieve formatieve feedback te geven. Wel geeft het onderzoek een indicatie dat de interventie een 
positief effect kan hebben op het vertrouwen van docenten in hun kunnen om deze feedback te geven. Of 
de interventie een effect heeft op de vaardigheid van docenten, is niet onderzocht. Hetzelfde geldt voor de 
vraag of IBMS-studenten de feedback na de interventie beter kunnen ontvangen, interpreteren en 
verwerken. Deze beide vragen zouden onderwerp kunnen zijn van vervolgonderzoek. Het onderzoek was 
kleinschalig en is niet aan een peer review onderworpen. Dit onderzoek levert daarmee geen 
verstevigende bijdrage aan de theorie van het ontwerpprincipe. Tijdens dit onderzoek zijn geen tekenen 
van de werking van het ontwerpprincipe zichtbaar geworden die niet eerder in een dergelijke context zijn 
gezien. Of de interventie docenten helpt bij het aanleren van de vaardigheid tot het geven van effectieve, 
schriftelijke, correctieve feedback op schriftelijk Engels in leertaken van studenten, kan niet worden 
bevestigd. 

7.1.2! Ontwerpprincipe 2  
Ontwerpprincipe 2 luidde: “Als men wil dat docenten op adequate wijze effectieve schriftelijke correctieve 
feedback gaan geven op schriftelijk Engels in leertaken van studenten, dan is het verstandig om docenten 
te leren correctieve feedback aan te bieden als scaffold, omdat docenten daarmee cognitieve belasting bij 
de student verminderen ten behoeve van de verwerking van de leerinhouden (Maleki & Eslami, 2013; 
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Kalyuga, 2009; Valcke, 2010; Paas, Renkl, & Sweller, 2003)”. Scaffolding is een belangrijke factor in de 
keuze voor het geven van directe of indirecte feedback aan studenten. Uit de effectevaluatie kan niet 
worden geconcludeerd of docenten zichzelf na de interventie beter in staat achten de juiste mate van 
scaffolding te bepalen voor individuele studenten. Dit ontwerponderzoek heeft niet gemeten in hoeverre 
de cognitieve belasting van studenten door deze verbeterde vaardigheid is beïnvloed. In hoeverre IBMS-
studenten bij een voor hen ongeschikte mate van scaffolding werden belemmerd in het schematiseren van 
informatie, is bijvoorbeeld niet onderzocht. Evenmin is uit het onderzoek duidelijk geworden of IBMS-
studenten cognitieve ruimte winnen om de materie van een opdracht tot zich te nemen wanneer 
correctieve feedback op hun Engels in die opdracht is gegeven. Het is daarom niet vast te stellen of dit 
ontwerpprincipe de veronderstelde werking heeft gehad. 

 

7.2! Overdraagbaarheid van de interventie 
De ontworpen interventie, met instructies voor het geven van correctieve, formatieve, schriftelijke 
feedback op het schriftelijk Engels van studenten, is te gebruiken in andere opleidingen in het hoger 
onderwijs. De ontwerpprincipes en veel van de ontwerpcriteria zijn immers afkomstig vanuit het 
literatuuronderzoek, dat niet is beperkt tot het Nederlands of Europees onderwijs. De ontwerpcriteria die 
afkomstig zijn uit het behoefteonderzoek, evenals de randvoorwaarden, zijn gebaseerd op onderzoek 
binnen de context van de opleiding IBMS van Saxion in Enschede. Omdat het behoefteonderzoek 
specifiek binnen de opleiding IBMS heeft plaatsgevonden, zijn de ontwerpcriteria afkomstig uit dat 
behoefteonderzoek niet zonder meer overdraagbaar naar een andere onderwijscontext. IBMS-studenten 
stellen bijvoorbeeld als eis dat zij op consistente wijze feedback op hun geschreven Engels ontvangen. In 
een andere onderwijscontext accepteert de studentenpopulatie mogelijk ook een divergente wijze van 
geven van feedback. De interventie is gebaseerd op de randvoorwaarde dat IBMS-docenten een voorkeur 
hebben voor veranderingen die minimale training vereisen en niet per definitie gekoppeld zijn aan de 
digitale leeromgeving Blackboard. Andere docententeams accepteren deze elementen mogelijk juist wel.  

De interventie is ontworpen om aan te sluiten op de manier waarop de IBMS-docenten van Saxion in 
Enschede willen leren en veranderen. Zij gaan het liefst mee in een verandering die hen in hun 
professionele rol een voordeel oplevert en waar ze intellectueel iets van leren. Voor een docententeam dat 
andere drijfveren heeft voor onderwijsinnovaties (waar een andere veranderkleur dominant is) is de 
interventie mogelijk minder geschikt. De interventie is ook ontworpen voor een onderwijscontext waarin 
Engels de voertaal is, en als zodanig alleen overdraagbaar op een hogeronderwijsopleiding die eveneens 
Engels als voertaal heeft. De interventie gaat uit van een beheersing van de Engelse taal op minimaal CEF 
B2-niveau bij docenten, en gaat er bovendien van uit dat de docenten formatieve evaluaties van 
studentenwerk uitvoeren. In een onderwijscontext waarin docenten niet dit taalbeheersingsniveau hebben 
of deze beoordelingen uitvoeren, is de interventie niet zeer waardevol.  

De ontwerpprincipes zijn, evenals de ontwerpcriteria die voortkwamen uit het literatuuronderzoek, vrij 
algemeen geformuleerd. Daarmee zijn de ontwerpprincipes, evenals de ontwerpcriteria uit het 
literatuuronderzoek, overdraagbaar op een andere context in het hoger onderwijs waarin Engels de 
voertaal is. Andere hogeronderwijsinstellingen kunnen, door de nodige ontwerpprocesstappen te 
herhalen die nodig zijn om een interventie te verkrijgen die op hun context aansluit, de interventie 
aanpassen naar de voor hun geldende contextgebonden ontwerpcriteria en randvoorwaarden. 
Bijvoorbeeld door een bestaande tool te integreren in het werkblad, mits de context dat toelaat. 

Om te kunnen zeggen in hoeverre het opgetreden effect van de interventie is te generaliseren zou de 
werking van de interventie in meerdere studies, in meerdere contexten moeten worden onderzocht (Veen, 
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Zwart, Meirink, & Verloop, 2010). Wel is bekend dat het leren van docenten tijdens hun werk (on-the-job 
training) een effect heeft op het handelen van docenten in hun instructie binnen het vak Engels (Parise & 
James, 2010). Succesvolle innovaties zijn vaak het resultaat van een doorvertaling van een opleidingsvisie 
in concrete veranderingen in gedrag, waarbij de docent eigenaarschap over de innovatie houdt (Zuyd 
Onderzoek, 2012). Zolang de interventie aansluit op de opleidingsvisie van een andere onderwijscontext 
of daarop wordt aangepast, kan deze dus goed overdraagbaar zijn naar die context.   

7.3! Duurzaamheid van de interventie 
Een interventie is pas duurzaam als deze blijvend aanwezig is in de dagelijkse onderwijspraktijk. Men 
spreekt dan van institutionalisering (Verbiest, 2014). Om dit te bereiken voor de interventie die in dit 
onderzoek is ontworpen, moet aandacht worden blijven besteed aan de onderliggende vaardigheid en 
uitvoering (de twee variabelen). Het team van de International Business School (IBS) is bezig een nieuw 
IB-curriculum te ontwerpen. Als daarin een werkwijze wordt verankerd die aansluit op (het doel van) de 
interventie, kan de interventie uit dit onderzoek duurzaam worden; als alle docenten volgens deze manier 
gaan werken. Maar als zij te veel gaan leunen op de docenten Engels, zal het effect van korte duur zijn. De 
duurzaamheid kan niet berusten op een kleine groep docenten, maar is afhankelijk van het gehele 
docententeam (Fullan, 2007). Mogelijk moeten alle docenten hierin ook worden gefaciliteerd in tijd en 
scholing, omdat het goed verzorgen van de feedback meer tijd vergt en omdat docenten mogelijk nog 
meer willen leren over het geven van de juiste directe feedback op schriftelijk Engels. Lukt het de 
academie IBS om haar docenten hierin te faciliteren, dan kan dit de duurzaamheid van de interventie 
vergroten (Sherer&Spillane, 2011).  

Als IBS in haar opleidingsvisie en in haar onderwijsbeleid de positie van Engels dusdanig bepaalt dat 
formatieve feedback op Engels een onontbeerlijke activiteit wordt, en de interventie dus permanent een 
rol kan spelen in de opleiding IB, komt dit de duurzaamheid verder ten goede (Spillane & Sherer, 2011; 
Zuyd Onderzoek, 2012) omdat de inhoud van de interventie dan in de nieuwe opleidingsvisie van 
‘conscious business’ een prominente plaats inneemt. Voorwaarde is dat docenten gefaciliteerd worden in 
de extra inspanning. 

Op Saxion-niveau, dus de academie IBS overstijgend, geldt hetzelfde. Saxion kent dertien academies die 
zich bezighouden met uiteenlopende domeinen, van forensisch onderzoek tot een topsportacademie. De 
interventie kan interessant zijn voor opleidingen die een behoorlijke mate aan Engelstalige opdrachten 
kennen, maar deze opleidingen vormen elk een andere context dan IBMS. Ook hier zou het weer zaak zijn 
om de behoefte en context te analyseren en vervolgens tot eventuele aanpassing of herontwerp van de 
interventie over te gaan, voordat de interventie op Saxion-niveau duurzaam kan worden. Indien IBS-
docenten worden ingezet om op Saxion-niveau andere opleidingen te ondersteunen in het geven van 
schriftelijke feedback, kan dit de duurzaamheid van de interventie wel weer bevorderen. 
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8! Samenvatting ontwerponderzoek 
Dit ontwerponderzoek vormt een afstudeeropdracht voor de masteropleiding Leren en Innoveren – 
Teacher Leader van Saxion. De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door een probleem in de 
Saxion-opleiding International Business and Management (IBMS). Veel IBMS-studenten vertonen 
onvoldoende schriftelijke kwaliteiten in het Engels buiten het vak Engels. In het vak Engels behalen zij 
veelal wel het vereiste niveau. Het doel van dit onderzoek was door middel van een interventie in het 
onderwijsproces het schriftelijk Engels-niveau van IBMS-studenten vakoverstijgend te verbeteren door de 
overdracht (transfer) van schriftelijke Engelse taalvaardigheid bij IBMS-studenten te verbeteren.  

In het vooronderzoek werd uit de literatuur duidelijk dat in het bevorderen van deze transfer de docent 
een grote rol speelt. Deze rol beslaat drie thema’s: cognitieve belasting van de student, zelfregulatie bij de 
student, en formatieve feedback aan de student. Uit een behoefteonderzoek onder docenten en studenten 
kwam naar voren dat studenten voor een betere transfer met name veel en goede feedback op hun Engels 
nodig hebben, en dat docenten willen leren hoe zij deze feedback zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen 
geven.  

Het vervolgonderzoek stond dientengevolge in het teken van het formuleren van ontwerpprincipes en 
ontwerpcriteria voor een interventie die docenten helpt bij het geven van effectieve, formatieve, 
correctieve feedback op het geschreven Engels van studenten, aangevuld met geldende randvoorwaarden 
vanuit de IBMS-context. Omdat de randvoorwaarden vanuit de context van IBMS geen scholing van 
docenten toelieten, is het doel van de interventie bijgesteld naar het bevorderen van het vertrouwen in het 
eigen kunnen van docenten om deze feedback te geven. Het ontwerpproces heeft geleid tot een 
instructieblad voor docenten, bestaande uit vijf stappen voor het geven en opvolgen van de feedback. Dit 
instructieblad is gedurende drie weken gebruikt in het IBMS-docententeam, om te onderzoeken in 
hoeverre het bijdraagt aan de self-efficacy van de docenten in het geven van de feedback en in hoeverre 
het van invloed is op de mate waarin de docenten na afloop van de interventieperiode de feedback geven.  

De effectmeting laat zien dat docenten na de interventieperiode in zeer beperkt toegenomen mate meer 
self-efficacy rapporteren in het geven van effectieve, formatieve, correctieve feedback op het geschreven 
Engels van studenten, maar dat de meting weinig valide is. Dit is toe te schrijven aan de kleine populatie, 
de hoge totale non-respons van 80%, het grote verschil in respons tussen de voormeting en de nameting, 
en verstorende factoren. Deze factoren zijn met name terug te voeren op de omgeving waarin de 
interventie en de effectmeting zijn uitgevoerd. Om een betrouwbaarder onderzoeksresultaat te verkrijgen, 
zou een sterk gecontroleerde onderzoeksomgeving moeten worden gehanteerd en zou niet de self-efficacy, 
maar de vaardigheid van de docenten moeten worden onderzocht, in diverse contexten en met meerdere 
onderzoeksbegeleiders. Nog een stap verder zou het effect op het schriftelijk Engels-niveau van studenten 
kunnen worden onderzocht. 

De interventie is niet zonder meer overdraagbaar op een andere onderwijscontext omdat deze onderhevig 
is aan voor IBMS geldende ontwerpcriteria en randvoorwaarden. De duurzaamheid van de interventie zal 
afhankelijk zijn van de mate van verankering van de onderliggende werkwijze, en de positie van het vak 
Engels in het IB-curriculum. 
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Bijlage A Vragenlijst studentenenquête 
 

Q0  

Hello and welcome!A few words before we begin. With this survey, I plan to find out what students need 
from their lecturers in order to improve their grammar in written assignments. The questions are focused 
around the grammar in written assignments for all modules except English, so marketing, M&O, SCM, et 
cetera. Whenever a lecturer is mentioned in a question, this refers to any lecturer, not necessarily your 
English lecturer.The data you submit will be analysed anonymously but if you'd like to enter the raffle for 
a chance to win something, enter your student number at the end of the survey.Please answer openly and 
truthfully.  Many thanks!  A. Klarenbeek 

 

Q1 Which class are you part of? 

!! EIB2 (1) 
!! EIB4 (2) 
!! EIB6 (3) 
 

Q2 Feedback on your use of English can be given at various moments. Which of these statements apply to 
you? 

 Strongly 
agree (1) 

Agree (2) Somewhat 
agree (3) 

Neither 
agree nor 
disagree 

(4) 

Somewhat 
disagree 

(5) 

Disagree 
(6) 

Strongly 
disagree 

(7) 

I expect 
feedback 
before I 

receive the 
grade (1) 

!!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  

I expect 
feedback 
with the 
grade (2) 

!!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  

I expect 
feedback 

before and 
after 

submitting 
my 

assignments 
(3) 

!!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  
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Display This Question: 
If Feedback on your use of English can be given at various moments. Which of these 

statements apply...  - Neither agree nor disagree Is Selected 
Or Feedback on your use of English can be given at various moments. Which of these 

statements apply...  - Somewhat disagree Is Selected 
Or Feedback on your use of English can be given at various moments. Which of these 

statements apply...  - Disagree Is Selected 
Or Feedback on your use of English can be given at various moments. Which of these 

statements apply...  - Strongly disagree Is Selected 
Q3 You have indicated it is not important to you to receive feedback on your written English from your 
lecturer after you have received your grade. Why is this? 

!! It doesn't matter any more at that point (1) 
!! Other (please specify): (2) ____________________ 
 

Display This Question: 
If Feedback on your use of English can be given at various moments. Which of these 

statements apply...  - Strongly agree Is Selected 
Or Feedback on your use of English can be given at various moments. Which of these 

statements apply...  - Agree Is Selected 
Or Feedback on your use of English can be given at various moments. Which of these 

statements apply...  - Somewhat agree Is Selected 
Q4 You have indicated it is important to you to receive feedback on your written English from your 
lecturer after you have received your grade. Why is this? 

!! I want to use the feedback to improve my skills for future work (1) 
!! Other (please specify): (2) ____________________ 
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Q5 How useful do you find the following types of feedback on your written English in any given 
assignment? 

 Extremely 
useful (1) 

Very useful (2) Moderately 
useful (3) 

Slightly useful 
(4) 

Not at all 
useful (5) 

A general 
comment 

somewhere 
next to my 

text, for 
example "verb 

tense" (1) 

!!  !!  !!  !!  !!  

A specific 
comment 

somewhere 
next to my 

text, for 
example "use 
simple past 
tense" (2) 

!!  !!  !!  !!  !!  

Underlining or 
highlighting of 
my errors with 

no further 
comments (3) 

!!  !!  !!  !!  !!  

Corrections of 
my errors 
(lecturer 

crosses out my 
error and 
writes the 

correct form) 
(4) 

!!  !!  !!  !!  !!  
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Q6 How useful is the following feedback for you to stop making certain types of grammar mistakes? 

 Extremely 
useful (1) 

Very useful (2) Moderately 
useful (3) 

Slightly useful 
(4) 

Not at all 
useful (5) 

A general 
comment 

somewhere 
next to my 

text, for 
example "verb 

tense" (1) 

!!  !!  !!  !!  !!  

A specific 
comment 

somewhere 
next to my 

text, for 
example "use 
simple past 
tense" (2) 

!!  !!  !!  !!  !!  

Underlining or 
highlighting of 
my errors with 

no further 
comments (3) 

!!  !!  !!  !!  !!  

Corrections of 
my errors 
(lecturer 

crosses out my 
error and 
writes the 

correct form) 
(4) 

!!  !!  !!  !!  !!  
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Q7 How important is feedback on your written English from the following persons? 

 Extremely 
important (1) 

Very important 
(2) 

Moderately 
important (3) 

Slightly 
important (4) 

Not at all 
important (5) 

English 
lecturer (1) !!  !!  !!  !!  !!  

Assignment 
lecturer (2) !!  !!  !!  !!  !!  

Fellow student 
(3) !!  !!  !!  !!  !!  

 

 

Q8 Do these factors help you work hard to use correct English?  

 Definitely yes 
(1) 

Probably yes 
(2) 

Might or might 
not (3) 

Probably not 
(4) 

Definitely not 
(5) 

Prospect of a 
higher grade 

(1) 
!!  !!  !!  !!  !!  

Wanting to 
perform well 
for myself (2) 

!!  !!  !!  !!  !!  

Wanting to 
perform well 

for my 
lecturer/SCC 

(3) 

!!  !!  !!  !!  !!  

Wanting to 
perform well 

for my project 
group (4) 

!!  !!  !!  !!  !!  

Quality of my 
work is 

important (5) 
!!  !!  !!  !!  !!  
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Q9 When do you check the grammar in your written assignments or reports yourself? Tick all that apply. 

"! Never (1) 
"! After receiving the grade (2) 
"! Before a consultation appointment (3) 
"! Before handing in the draft version (4) 
"! Right before handing it in (5) 
"! With every time I write or change something (6) 
 

Q10 A good command of English is important. Do the following factors motivate you to focus on your 
English? 

 Yes (1) Maybe (2) No (3) 

Better chance of higher 
grades (1) !!  !!  !!  

Reduces risk of failing 
exams and assignments 

(2) 
!!  !!  !!  

Preparation for work 
placement and bachelor 

thesis (3) 
!!  !!  !!  

Job prospects (4) !!  !!  !!  
 

 

Q11 In assignments for the English modules (CA, presentations, etc.), when is it easier for you to write 
correct grammar? Tick all that apply. 

"! When the assignment is part of or directly relevant to something else I'm working on (1) 
"! When it improves my grade (2) 
"! When it teaches me something I can use later (3) 
 

Q12 When do you make more effort to complete an assignment for an English module  (CA, presentations, 
etc.)? Tick all that apply. 

"! When the assignment is part of or directly relevant to something else I'm working on (1) 
"! When it improves my grade (2) 
"! When it teaches me something I can use later (3) 
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Q13 In working on assignments, are you able to figure out what you need to do to reach your learning goal 
based on what you are currently able to do? 

!! Most of the time (1) 
!! About half the time (2) 
!! Rarely (3) 
 

Q14 You have indicated you are not (always) able to figure out what you need to do to reach your learning 
goal based on what you are currently able to do. Why is this? 

 

Q15 How often do you actively look for help in using correct grammar or improving your grammar? 

!! Always (1) 
!! Most of the time (2) 
!! About half the time (3) 
!! Sometimes (4) 
!! Never (5) 
 

Display This Question: 
If How often do you actively look for help in using correct grammar or improving your 

grammar? About half the time Is Selected 
Or How often do you actively look for help in using correct grammar or improving your 

grammar? Sometimes Is Selected 
Or How often do you actively look for help in using correct grammar or improving your 

grammar? Never Is Selected 
Q16 Why do you not look for help with grammar more often? 

 

Display This Question: 
If How often do you actively look for help in using correct grammar or improving your 

grammar? Always Is Selected 
Or How often do you actively look for help in using correct grammar or improving your 

grammar? Most of the time Is Selected 
Q17 Where do you typically go for help with grammar? Tick all that apply. 

"! Another student (1) 
"! A lecturer (not an English lecturer) (2) 
"! An English lecturer (3) 
"! Online resources (4) 
"! Book (5) 
"! Other (please specify): (6) ____________________ 
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Q18 Which of the following types of feedback on your written English are important for you in improving 
your English language skills? 

 Extremely 
important (1) 

Very important 
(2) 

Moderately 
important (3) 

Slightly 
important (4) 

Not at all 
important (5) 

Grade received 
(1) !!  !!  !!  !!  !!  

Consultation 
with lecturer 

(2) 
!!  !!  !!  !!  !!  

Peer review (3) !!  !!  !!  !!  !!  

General 
comments in 

my reports (4) 
!!  !!  !!  !!  !!  

Underlined 
errors in my 
reports (5) 

!!  !!  !!  !!  !!  

Corrected 
errors in my 
reports (6) 

!!  !!  !!  !!  !!  

Specific 
comments in 

my reports (7) 
!!  !!  !!  !!  !!  

 

 

Q19 Are you able to concentrate on using correct grammar? 

!! Yes (1) 
!! No (2) 
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Display This Question: 
If Are you able to concentrate on using correct grammar? No Is Selected 

Q20 To what extent do these factors influence your ability to concentrate on grammar in your 
assignments? 

 A great deal (1) A lot (2) A moderate 
amount (3) 

A little (4) None at all (5) 

The complexity 
of the 

assignment (1) 
!!  !!  !!  !!  !!  

The size of the 
assignment (2) !!  !!  !!  !!  !!  

Being able to 
spot my own 
mistakes (3) 

!!  !!  !!  !!  !!  

Time available 
(4) !!  !!  !!  !!  !!  

 

 

Q21 Which of these forms of supervision or support are important to  you when working on your 
assignments? 

 Extremely 
important (1) 

Very important 
(2) 

Moderately 
important (3) 

Slightly 
important (4) 

Not at all 
important (5) 

Step-by-step 
instruction (1) !!  !!  !!  !!  !!  

Instruction 
with checklist 

(2) 
!!  !!  !!  !!  !!  

Weekly 
consultation 

(3) 
!!  !!  !!  !!  !!  

General 
instruction (4) !!  !!  !!  !!  !!  

 

 

Q22 Please describe, in a few words, what you think your lecturers should do to help you use correct 
grammar and improve grammar in your assignments and projects. 

 



Transfer Engelse taalvaardigheden 

 

 

66 

Q23 Would you like to enter the raffle for a chance to win? 

!! Yes, my student number is: (1) ____________________ 
!! No (2) 
 

Display This Question: 
If Would you like to enter the raffle for a chance to win? Yes, my student number is: Is Not 

Empty 
Q24 What sort of prize would you hope to win? 

 

Q25 Is there anything you would like to share regarding this survey or regarding this topic? 
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Bijlage B Vragenlijst studentenenquête 

Q2 - Feedback on your use of English can be given at various 
moments. Which of these statements apply to you? 
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Q3 - You have indicated it is not important to you to receive 
feedback on your written English from your lecturer after you 
have received your grade. Why is this? 

 

 

 
 

Other (please specify): 

Other (please specify): 

Isn't important to receive the grade first and than base the feedback on the grade. Otherwise you get "You 
did a great job but missed some points" then you see the grade and you got a 4. That sucks even though 
you thought you did good. 
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Q4 - You have indicated it is important to you to receive feedback 
on your written English from your lecturer after you have 
received your grade. Why is this? 

 

 

 
 

Other (please specify): 

Other (please specify): 

I would like to understand why I got the grade and based on what criteria. Sometimes it is a big surprise. 

Providing one answer or other is kind of a bias way of constructing a survey. 

I want to use the feedback to not only improve my skills for future work, but also for personal use like 
travel, communicating an many other things 
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Q5 - How useful do you find the following types of feedback on 
your written English in any given assignment? 
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Q6 - How useful is the following feedback for you to stop making 
certain types of grammar mistakes? 
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Q7 - How important is feedback on your written English from the 
following persons? 
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Q8 - Do these factors help you work hard to use correct English? 
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Q9 - When do you check the grammar in your written 
assignments or reports yourself? Tick all that apply. 
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Q10 - A good command of English is important. Do the following 
factors motivate you to focus on your English? 
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Q11 - In assignments for the English modules (CA, presentations, 
etc.), when is it easier for you to write correct grammar? Tick all 
that apply. 
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Q12 - When do you make more effort to complete an assignment 
for an English module  (CA, presentations, etc.)? Tick all that 
apply. 
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Q13 - In working on assignments, are you able to figure out what 
you need to do to reach your learning goal based on what you are 
currently able to do? 
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Q14 - You have indicated you are not (always) able to figure out 
what you need to do to reach your learning goal based on what 
you are currently able to do. Why is this? 

 

You have indicated you are not (always) able to figure out what you need to... 

. 

I do understand the topic and the assignment description. 

I believe that in order to fully reach my learning goal, I still have to improve my capabilities, in order to 
perform a correct execution. 

problem with my schedule 

Not setting a learning goal in the first place 

the practices are not enough 

There was no option for "always'. 

Because sometimes you feel like you are doing the right thing but then it end up in a fail. Then I dont 
know how and why 

- 

It is mostly about the quality of a assignment or exam rather than quality of speaking etc, which is one of 
my personal learning goals 

Vague assignments 

Sometimes it is not clear enough what is expected in the assignments. Some questions or learning goals 
are vague 

. 

It is hard to assess what kind of practice will help me reach my learning goal. 

Because sometimes teachers are not clear in explaing the assignment, so it is hard to understand what is 
expected. 
Sometimes things can be written in different manners but the lecturer expects a certain type. I do not like 
to give up on my style. Sometimes things are correct but still, they are marked as wrong. This makes it 
difficult to understand what is right or wrong. 

??? 

More feedback is needed. 

I'm usually distracted by the surrounding 

Dont know how to study for it 

Lack of knowledge 
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Not a lot of feedback 

because "always" wasn't a possible option to select. (survey bias) 

This is because the method to reach the learning goal is not always clear. 

Setting learning goals i think is stupid. 

e.g. Criteria not mentioned in course outline 

There is no "always" option 

unclear tasks in assignments, bad experiences with teachers 

Don't know 

hard to define what i learning goal is if there are more objectives to it 

Because the learning goal is not always something interesting enough to do more research for. 

Because I don't know the specific methods to improve. 

Sometimes I don't get the question 

sometimes the information provided can be unclear and not worked out properly. 

Some things are not really clear 

because I have no idea what I'm actually doing 

Exams differ from the assignments in class 

- 
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Q15 - How often do you actively look for help in using correct 
grammar or improving your grammar? 
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Q16 - Why do you not look for help with grammar more often? 

 

Why do you not look for help with grammar more often? 

I learn it by means of speaking to native speakers and reading books. Not by reading articles about 
grammar 

I always work at home and cannot ask someone and I do not want to bother anyone. 

Because I have spent 16 years learning English, I read literature in English, and I daily strive on improving 
it, hence, I feel more comfortable relying on my knowledge, than asking someone else to proof-check my 
reports. 

I thought my grammar is good 

I feel confident using my grammar in English 

Sometimes you just don't have the time 

It depends on the time I have for the assignment 

Autocorrect is there to help ! 

Because it takes time to get it checked and there isn't always time for that, the lecturer might not have 
time or it will be given back after the deadline 

Do not notice it 

I have too much to do for all the other subjects. Grammar is always time consuming and boring if you do 
it on your own. 

I do not have mistakes when writing, therefore I only need help in some occasions. 

I believe that my grammar is not too bad 

dont like to ask people for help 

I think I will learn grammar with time by practicing it when writing essays or assignments 

Don't need help with grammar. 

Because I usually know the correct grammar that should be used. 

Because i dont think my fellow students are better at grammar as me, and I am not bad at it so i dont need 
much help 

Because I do not feel the need for it. I likely would help others more than seek help myself. 

i do not have many grammar mistakes most of the time 

Too proud 

think my grammar is in order 
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Because I think I am correct most of the time. Whenever I have got doubts about my grammar I will 
consult google for more explainations 

I normally use spoken English and normally nobody will correct you if they understand you. 

Because I consider my grammar as quite good. Also, there's not always someone around to help 24/7 

I tend to get the grammar correct 

Because it takes too much time 

Because sometimes I tend to think my English grammar is good and eventually that's not the case 

The grammar I use is based on how I feel I should apply it, I read it then over, when I think it is good I just 
hand in my project. When the teacher then comments that the grammar I have used is completely wrong, 
I will check it more precisely. 
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Q17 - Where do you typically go for help with grammar? Tick all 
that apply. 

 

 

 
 

 

Other (please specify): 

Other (please specify): 

Microsoft word 
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Q18 - Which of the following types of feedback on your written 
English are important for you in improving your English 
language skills? 
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Q19 - Are you able to concentrate on using correct grammar? 
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Q20 - To what extent do these factors influence your ability to 
concentrate on grammar in your assignments? 
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Q21 - Which of these forms of supervision or support are 
important to  you when working on your assignments? 
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Q22 - Please describe, in a few words, what you think your 
lecturers should do to help you use correct grammar and 
improve grammar in your assignments and projects. 

 

Please describe, in a few words, what you think your lecturers should do to... 

It  is not something our lecturers should be preoccupied with. Selection process on base of english 
language requirements should be much stricter so that students with insufficient knowledge of the 
language could not enter saxion easily. Other people may want to learn more important things. Grammar 
is a matter of middle school and if one has not leart it there, he should not have gone as far as reaching a 
university level. 

Correct students during the lessons and use the lessons for practicising the spoken English. 

They should give specific comments and detailed instructions. 

talk a bit slow 

Short conversation (10 min) to sit down and discuss grammar after handed in assignment with many 
mistakes. Then see if more time/instruction is needed 

give feedbacks for every assignment 

No thoughts so far, could posssibly raise the difficulty of the assignments. 

Explain the mistakes that are made. Reach out material that is in line with the mistakes made so that I can 
practice. 
I thought the 70% rule to get a 5.5 for an exam was a great initiative. In my eyes it improves the overal 
english level 
Focus on the improvement for each student, so while each student has another level of grammar 
knowledge, every student should be challenged to improve this level 

Check assignments properly 

Point out common mistakes that are made or highlight words that can be replaced with a more formal 
form 

More practice with grammar 

More control. Right now we only  get a grade at the end of the project for our writing skills. If the english 
lecturer could work alongside the project lecturer and give some advice about improving grammar, that 
would be great. 

Not just tell me that it is wrong, but improving it with me 

I would ask them to recommend fun things. Our spanish teacher shows us nice websites or videos. Maybe 
the english teachers could suggest something fun, too. 

To correct every single grammar error while reading the report 

More exercises, preferably the ones that make us laugh, because that gets stuck to our minds. 
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Giving advice about what tenses we should use 

formulate rules that i can learn by heart 

Practice more on the lessons 

More speaking and written exercises (discussions, essays etc) 

Honestly feel that this responsibility lies with the English teachers. Other lecturers should just subtract 
points if too many errors are made. 
I think it will be helpful to keep track of frequent mistakes and focus on these during the lessons. If a 
student makes the same mistake multiple times, it might be helpful to teach the student 1 on 1. 
Make use of less boring readers, make it a bit more exciting. For me personally grammar is something 
that comes naturally, i cannot study it. So for me it would be best to just use it a lot and receive feedback 
on that instead of learning rules and step-by-step instructions 

Have English (grammar) be worth more points in each assignment rather than only in the English exams 

The current system is already quite good, the only remark I could have is to make things even clearer 
when assignments are given, and give the option for students to come and ask after class as well. 

be kind 

Start speaking English in a proper way 

just explain why i have to use certain form 

I think that the lecturers could give more feedback on assignments and maybe some points reduction if a 
student makes to many grammar misstakes. Also instead of CA maybe obligate students to read an 
English newspaper and then asses it with a teacher every period. 
Please write the feedbacks as specific as possible and the correction of errors is most helpful for me to 
improve. 

Show mistakes and let the students correct themselves 

make assignments bite-sized especially during the first year grammar exams. 

Give understandable comments of what is wrong 

Just generally give feedback on the language used in the assignment 

I think the subjects of the assignments should be about topics which are intresting for the student, so that 
everyone is excited to write in English. Also our reports need to be checked on English, what does not 
happen now. 
They should not just simply underline when something is wrong, but explain why it is wrong, and leave 
space open for students themselves to think what is wrong. Furthermore, with presentations, they should 
just literally write down language mistakes you make, and discuss them afterwards with you. 
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Bijlage C Samenvatting paneldiscussie docenten 

Tabel 9 Uitwerking docentendiscussie 

Discussievraag Thema Antwoorden van de respondenten Samenvatting 
  JC 1 ML 2 IH 3 HS 4 PH 5 BW 6 MS 7  
  Onderzoeksvraag 1: Wat zou volgens docenten bijdragen aan hogere 

kwaliteit van het Engels in schriftelijke opdrachten van studenten? 
 

Wat zou volgens jullie bijdragen 
aan een verbetering van 
schriftelijke taalvaardigheid van 
studenten in het Engels? 
 

Gewenste situatie 
algemeen 

Boeken lezen. Tekstboek. Als ze die zouden lezen. Consistent in het gehele 
programma alle opdrachten formatief en summatief toetsen op 
taalkwaliteit. Van toetsen tot mailverkeer, altijd terugkoppelen en bij 
onvoldoende niveau afkeuren. Bij IBL worden scripties al apart op niveau 
Engels getoetst. Doen, altijd en meteen. Ik merk dat ik het zelf niet altijd 
doe maar als het heel erg is geef ik een verwijzing naar rood gemarkeerde 
fouten. Ik hoor daar nooit iets op terug. Veel oefenen, veel feedback. Ik vind 
ook dat ze meer moeten lezen. Literatuur. Ik weet ook niet hoe we ze zover 
krijgen dat ze de tekstboeken gaan lezen. Maar ook zoals in de minor 
documentaires laten zien. Het gaat om interesse, met de taal bezig zijn. 

Gewenste situatie: meer 
en consequentere 
terugkoppeling over 
kwaliteit van schriftelijk 
Engels. Meer 
blootstelling aan 
interessant tekst- en 
beeldmateriaal. 
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Discussievraag Thema Antwoorden van de respondenten Samenvatting 
  JC 1 ML 2 IH 3 HS 4 PH 5 BW 6 MS 7  
Welke rol speelt de kwaliteit van 
schriftelijk Engels nu in jouw 
vak? 
Hoe zou dat in de IBS moeten 
zijn? 
 

Algemeen Speelt geen rol in de beoordeling. Als voor mij de inhoud goed is, trek ik 
geen punten af voor beroerd Engels. Zeker bij een scriptie is het geen punt 
minder bij slecht Engels. Voorwaardelijk zou je wel kunnen zeggen dat een 
scriptie bijvoorbeeld tenminste van bepaald taalniveau moet zijn. Als het 
slecht is dan stuur ik het terug maar ze accepteren alleen je letterlijke 
opmerkingen en trekken die niet door naar de rest van het document.  En 
als ze er iemand voor betalen, het door een ander laten doen? Dan is dat 
toch een aanfluiting? Dan kan hij toch geen Engels? Dan liever dat hij het 
heeft geprobeerd en wel meer heeft geleerd. En nu terug naar eerstejaars 
tentamens waar fors geschreven moet worden. Is het dan van invloed? Nee. 
Maar hoe bepaal je dan het cijfer? Ik kijk of ze het begrepen hebben. In jaar 
2 zou het qua Engels wel beter moeten zijn. Ik zie ook dat sommigen 
gewoon het schrijven niet machtig zijn.  
 
Ik zou zeggen dat de kwaliteit van schriftelijk Engels een grotere rol moet 
gaan spelen in de IBS. Het komt van top-down. Als we het moeten en er tijd 
voor krijgen doen we dat. We volgen als schapen. Het moet vastliggen of het 
Engels het cijfer beïnvloedt. We redeneren nu vanuit wat wij willen. In de 
IBS kunnen we ook de vraag aan de student stellen, hoe goed wil je het 
kunnen voor het werk dat je wilt gaan doen? Hoe kunnen we studenten 
daarvan bewust maken, dat ze foutloos moeten kunnen communiceren?  

Huidige situatie: 
kwaliteit van schriftelijk 
Engels maakt geen 
onderdeel uit van 
berekening van het cijfer. 
Slecht werk wordt 
meestal wel besproken en 
soms zelfs geweigerd. 
Gewenste situatie: 
studentgerichte, 
gedifferentieerde 
benadering van feedback 
op kwaliteit van het 
Engels. Koppelen aan 
relevantie van de 
opdracht. Rol van 
kwaliteit van het Engels 
uitbouwen. 

In welke vorm geef je nu 
feedback op schriftelijk Engels?  
Op welk moment? 
 

Feedback Drie vier keer highlighten en dan opmerking let op je Engels in de rest van 
het rapport. In de meeste toetsen omcirkel of onderstreep ik de meeste 
fouten maar ik verbeter het niet. Er is denk ik te marginale feedback en ik 
denk dat ik zelf te marginaal toets op Engels, zelfs in scripties. Ik zeg 
algemeen tijdens consulturen wat ik van het Engels vind. Ik ga het niet 
precies langs. Weet jij dan waarom het niet goed is? Onkunde, slordigheid? 
Ja, slordigheidjes, typfoutjes. Maar als een student typfouten eruit haalt, 
kijkt hij ook anders naar zijn andere werk. Het gaat ook over consistent 
terughoren het is eigenlijk niet goed, ik moet wat met mijn werkwoorden, 
bijwoorden. Ik snap dat docenten Engels dat heel gericht en pinpointerig 
doen maar meer omkleding zou goed zijn. Dan moeten wij in onze toetsen 
zelf ook minder fouten maken.  

Huidige situatie: 
indirecte feedback dmv 
markeren of 
onderstrepen. 
Bespreking in algemene 
termen. 
 
Gewenste situatie: 
docenten moeten minder 
fouten gaan maken in het 
opstellen van toetsen en 
leermateriaal. 
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Discussievraag Thema Antwoorden van de respondenten Samenvatting 
  JC 1 ML 2 IH 3 HS 4 PH 5 BW 6 MS 7  
Welke vorm zouden docenten 
moeten hanteren? 
Op welk moment zou dat moeten 
zijn? 

Feedback (overgeslagen)  

Kunnen docenten inschatten 
welke student gebaat is bij welke 
vorm van feedback 
(direct/indirect)? 
 

Feedback (Iedereen nee.)  Docenten kunnen niet 
afwegen wanneer 
feedback op schriftelijk 
Engels direct of indirect 
moet zijn. 

Uit de studentenenquête blijkt 
onder andere dat studenten zo 
specifiek mogelijke feedback 
willen en van alle docenten, niet 
alleen de Engels-docenten. 
Reageer daar eens op. 

 Verbaast mij niet. Mij ook niet.  Gewenste situatie: 
docenten verwachten dat 
studenten van alle 
docenten specifieke 
feedback op het Engels 
willen. 

  Onderzoeksvraag 2: Kunnen en willen docenten bij inrichting van 
opdrachten rekening houden met de mogelijkheid van studenten 

om goed Engels op te leveren? 

 

Houd je er bij de inrichting van 
opdrachten rekening mee dat 
studenten eraan toekomen om 
goed Engels op te leveren? 
In welke mate zouden we dat in 
IBS moeten doen? 
 

Cognitieve 
belasting 

(allemaal nee) 
 
 
 
 
(allemaal: niet) 
Studenten kiezen zelf hoeveel tijd ze aan het project besteden. Sterker nog, 
in het vak Engels hebben we daaronder te lijden. Ze kunnen wel meer tijd 
aan het Engels besteden, maar ze doen het niet want er wordt toch niet naar 
gekeken. Dus geen erkenning en dus laten ze het zitten.  

De beschikbare tijd voor 
opdrachten is geen 
principe waarmee 
docenten nu opdrachten 
ontwerpen. Dat zou het 
ook niet moeten zijn. 
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Discussievraag Thema Antwoorden van de respondenten Samenvatting 
  JC 1 ML 2 IH 3 HS 4 PH 5 BW 6 MS 7  
Hoe bepaal je de vereiste 
tijdsinvestering van studenten 
voor een opdracht? 

Cognitieve 
belasting 

Ligt aan het vak. Voor het ene vak geef ik ze ruim tijd om nog na het 
afmaken na te denken, maar nooit krap aan. Bij huiswerkopdrachten van 
Engels ga ik uit van 100% concentratie en ermee bezig zijn, en dan is het 
goed te doen in de beschikbare tijd. Het gaat voor mij niet om cognitieve 
belasting maar attention span. Ik denk dat het heel moeilijk is om te 
bepalen of een student iets in bijvoorbeeld een uur kan doen of niet. We 
geven allemaal los van elkaar opdrachten, maar we houden daarbij met 
elkaar geen rekening. Dat zouden we wel moeten doen om zuiver te 
bekijken of het te doen is voor de studenten om zich 100% op alles te 
concentreren. Ik heb daar geen zicht op. Dat klopt, maar ik denk niet dat 
elke student elke week alles doet. Ik laat ze dan in de les wel eens iets in 
kleine stukjes doen. 

Docenten zouden meer 
overzicht moeten hebben 
en met elkaar moeten 
afstemmen zodat 
studenten een werkbaar 
programma hebben 
opdat ze ook aandacht 
kunnen besteden aan het 
Engels. 

Welke van de 
begeleidingsvormen Algemene 
instructie,  
Instructie + checklist,  
Stap-voor-stap instructie, en 
Consultatie gebruik je nu? 
Welke zou je gebruiken als 
studenten dat willen? 
 

Cognitieve 
belasting 

Allemaal. Algemene instructie en checklist vooral in het eerste jaar. Ik doe 
al deze vormen door in cycli tijdens een kwartiel bijvoorbeeld telkens aan te 
bieden. Dit is een mooie vraag over de huidige en toekomstige rol van de 
docent. Ik doe echt nog te weinig consultatie in de les. Ik ook wel, maar er 
zit een algemeen probleem onder. Opdrachten complex maken en dan met 
studenten opdelen in deelstapjes, en vervolgens weer opbouwen. Daar gaat 
het om. Kritisch denken, keten, redeneren. Dat kunnen ze echt niet meer. Ik 
heb in Deventer klassen die alleen consultatie hebben en die vinden dat 
vreselijk. Dat is ook niet zo gek natuurlijk. Want dat bieden we nooit aan en 
ons systeem is gemaakt om aan de hand over te steken en een onzekere 
situatie vinden ze dan heel onprettig. Maar het bedrijfsleven wil juist dat 
studenten met onzekere situaties leren omgaan. Niet meer alles 
beschermen en meenemen. Het mag eng zijn. Stap-voor-stap instructie 
stoort mij omdat alles in de weekplanning bekend moet zijn. Ik ben 
gebonden aan wat ik moet toetsen. Maar onderwerpen waarin ze meer 
interesse hebben worden daarmee weggemaaid. Dat vind ik ook heel 
storend. Komt er een keer iets interessants langs, willen velen dat niet 
bespreken want het komt vast niet in het tentamen. Ik wil ruimte hebben 
om later te bepalen wat er in de toets komt. 

Het vermogen tot kritisch 
denken moet door 
docenten worden 
ondersteund en 
bevorderd. Docenten 
willen met studenten 
breder kijken dan puur 
wat er in de toets 
terugkomt. 



Ontwerponderzoek Anne Klarenbeek – MLI TL 

 

 

95 

Bijlage D Eerste versie ontwerp 
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Bijlage E  Tweede versie ontwerp 
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Bijlage F Derde versie ontwerp 
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Bijlage G  Uiteindelijke interventie 
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Bijlage H Begeleidend schrijven bij de interventie 

 

  



Transfer Engelse taalvaardigheden 

 

 

100 

Bijlage I Vragenlijst effectevaluatie nameting 
Vraag 1 (variabele 1) - Ik voel mij bekwaam om bewust een onderscheid te maken tussen 
formatieve en summatieve beoordeling van studentenwerk in het Engels, en om mijn 
feedback daarop aan te passen. 

 

Vraag 2 (variabele 1) - Ik ben ervan overtuigd dat ik ertoe in staat ben feedback op Engels 
zo te geven dat de student de materie van de desbetreffende opdracht beter leert. 

 

Vraag 3 (variabele 1) - Ik ben ervan overtuigd dat ik kan inschatten wanneer indirecte 
feedback beter is dan directe feedback. 

 

Vraag 4 (variabele 1) - Ik ben ervan overtuigd dat ik in staat ben om studenten op zo'n 
manier te wijzen op fouten in hun Engels dat ze deze kunnen verbeteren. 

 

Vraag 5 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar directe feedback geven op 
Engels (ik geef de verbeteringen aan). 

 

Vraag 6 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar feedback geven om het 
leerproces te bevorderen en niet om studenten te beoordelen. 

 

Vraag 7 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar in mijn feedback op Engels 
verwijzen naar het belang van die feedback voor toekomstige opdrachten. 

 

Vraag 8 (variabele 1) - Ik voel me bekwaam om feedback zodanig te formuleren dat er een 
dialoog tot stand kan komen met de student. 

 

Vraag 9 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar mijn feedback op Engels met 
de student bespreken. 

 

Vraag 10 (variabele 1) - Ik denk dat het mij goed lukt aan een goede relatie met al mijn 
studenten te werken opdat een dialoog ontstaat. 
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Vraag 11 (variabele 1) - Ik denk dat het me goed lukt om mijn feedback dusdanig te 
formuleren en over te brengen dat deze past in de relatie die ik met de desbetreffende 
student heb. 

 

Vraag 12 (variabele 1) - Ik denk dat het me goed lukt om mijn feedback dusdanig te 
formuleren en over te brengen dat het mijn  relatie met de desbetreffende student 
bevordert. 

 

Vraag 13 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar controleren of de student 
mijn feedback op het Engels begrijpt. 

 

Vraag 14 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar de hoeveelheid correcties op 
Engels bewust doseren. 

 

Vraag 15 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar mijn woorden zorgvuldig 
kiezen als ik feedback geef op Engels. 

 

Vraag 16 (variabele 1) - Ik voel me bekwaam om feedback te geven op grammatica in het 
Engels. 

 

Vraag 17 (variabele 1) - Ik voel me bekwaam om feedback te geven op woordkeus in het 
Engels. 

 

Vraag 18 (variabele 1) - Ik voel me bekwaam om feedback te geven op tekststructuur in het 
Engels. 

 

Vraag 19 (variabele 1) - Ik voel me bekwaam om feedback te geven op logica in het Engels. 

 

Vraag 20 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar feedback geven op 
grammatica in het Engels. 

 

Vraag 21 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar feedback geven op 
woordkeus in het Engels. 
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Vraag 22 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar feedback geven op 
tekstopbouw in het Engels. 

 

Vraag 23 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar feedback geven op logica in 
het Engels. 

 

Vraag 24 (variabele 1) - Ik voel me bekwaam om te kiezen uit meerdere manieren om mijn 
feedback op Engels aan studenten te zenden. 

 

Vraag 25 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar bewust kiezen voor een 
bepaalde manier om mijn feedback aan de student te zenden. 

 

Vraag 26 (variabele 1) - Ik voel me bekwaam om per student een afweging te maken tussen 
de hoeveelheid positieve en negatieve opmerkingen in het geven van feedback op zijn/haar 
Engels. 

 

Vraag 27 (variabele 2) - Ik ga tijdens de rest van dit studiejaar een afweging maken tussen 
de hoeveelheid positieve en negatieve opmerkingen in het geven van feedback op Engels. 

 

Vraag 28 (selectievraag)- Hoe vaak heb je tijdens de interventieperiode de feedbacktool in 
totaal gebruikt om feedback te formuleren? 

 

Vraag 29 (selectievraag) - Hoe vaak heb je tijdens de interventieperiode de feedback die je 
met behulp van de tool hebt geformuleerd overgebracht op de student? 

 

Vraag 30 - Waarom heb je de feedbacktool niet gebruikt? 

 


