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Fast forward

1. Wanneer en waarom zijn we/ze terug honger beginnen te krijgen?

2. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we terug “terug voeden”? 

• Hoe vermijden we het “trop is te veel”, met “commentaar” van verschillende 

docenten, medeleerders en zichzelf? 

• Hoe geven we feedback op het actuele multimodale taalgebruik met de 

analoge en digitale middelen die we ter beschikking hebben? 

> Decaloog & 7-armige kandelaar
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Wanneer en waarom zijn we/ze terug honger 

beginnen te krijgen?
1.
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El mar rojo
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La costa azul
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Dra. In spe Marisela Bonilla López

“Comprehensive corrective feedback in the EFL writing class: An empirical 

investigation into accuracy, cognitive load, and learner factors”

Sup. K. Buyse

Cosup. E. Van Steendam

18



Corrective Feedback before 

• “Grammar correction in L2 writing classes should be 

abandoned, for the following reasons: (a) Substantial 

research shows it to be ineffective and none shows it 

to be helpful in any interesting sense; (b) for both 

theoretical and practical reasons, one can expect it to be 

ineffective; and (c) it has harmful effects” 

• Learning that results from the practice of  WCF is more 

likely to be only “pseudo-learning.”

(Truscott, 1996)
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CF today 

• Selective CF can lead to L2 development (Diab, 2015) 

• Comprehensive CF is a useful editing and learning tool in Dutch SL learning (van beuningen et al., 

2012).

• Comprehensive CF with direct corrections may be more suited for overall grammatical 
accuracy whereas metalinguistic codes could be better for overall non-grammatical 
accuracy (van Beuningen et al., 2012).

• Direct CF supplemented with metalinguistic rules may be superior than direct corrections 
alone (Sheen, 2007).

• Learners expect corrections and may resent not getting them (Schulz, 1996). 

• Learners’ feedback preferences change as their level of  competence increases (Oladejo, 1993). 

• Comprehensive CF is ineffective, overloading, unpleasant, overwhelming, discouraging, de-
motivating (Bitchener and Ferris, 2012; Truscott, 1996, 2001).
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Arnold (2011)

“Lack of  student motivation is common. There are many problems facing 

language teachers in our classrooms today and it seems likely that we will 

not come closer to the solution only by knowing more techniques or having 

greater information about second language acquisition”
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“La i-Gen n’est pas très motivée

pour lire, écrire, écouter, parler”

¿Excusez-moi? 



Back (to the sixties)
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1986

Enige contact met modern 

Spaans: 

El País, editie van 2 weken 

eerder
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1990

TVE &RNE

VHS

Trein naar Hendaye, changer
de voies: 20hs
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back to the future
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Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we terug 

“terug voeden”?
2.
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today’s students need to be ................... and ...................... in order 

to acquire new contents, skills and attitudes

(triggered and rewarded)

(EARLI 07, European Practice-based and Practitioner Research conference on Learning and Instruction for the new generation; a.o.

keynote by Wim Gijselaers, “Talking about My Generation”)
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“emphasis on the role of  the teacher”

>

“emphasis on the student, his well-being and his 

empowerment”
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Feedback-Decaloog

32

1. Waarom?

2. Wanneer?

3. Wie?

4. Wat/waarover? 

5. over Welke taalvormen?

6. a.d.h.v. Welke vragen?

7. op basis van Welke normen?

8. Hoe scoren en feedback geven?

9. Hoe communiceren?

10. Hoe evaluatie en feedback evalueren ?



V a l i d i t y

i n t e r a c t i v i t y

a u t h e n t i c i t y

F a c i l i t y  o r  ( u s e r - ) f r i e n d l i n e s s

r e l i a b i l i t y

i m p a c t

t r a n s p a r e n c y
33

“Via Frit”

Op de achtergrond: 7 criteria
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Interactiviteit de mate waarin de evaluatie en feedback uitnodigen tot dezelfde graad van 

interactiviteit waarin de talige middelen in de werkelijkheid gebruikt worden  

Betrouwbaarheid zelfde scores & feedback bij verschillende evaluatoren?

Uitvoerbaarheid de mate waarin de evaluatie & feedback met gemak uitgevoerd kunnen worden met 

de voorradige middelen  

Validiteit de mate waarin de evaluatie & feedback meten en benoemen wat ze verondersteld 

worden te meten

Authenticiteit de mate waarin de inhoud van de evaluatie en feedback overeenkomen met het 

werkelijke leven 

Transparantie de mate waarin de evaluatie en feedback duidelijk zijn 

Impact

de mate waarin evaluatie en feedback een invloed hebben op de actoren (student en 

evaluator, en niet alleen op hun leren en onderwijzen), scholen en zelfs de 

maatschappij



1. Waarom?

(ERK) (OPI, Oral Proficiency Interview;  Amerikaanse ACTFL)

Leerplannen

(jaarplannen)

doelstellingen & evaluatievormen van vak, cursus...

productevaluatie procesevaluatie

summatief formatief 35



summatief/formatief & “washback”

“[In zo’n onderwijscontext, k.b.] wordt duidelijk dat de formatieve functie van evaluatie 

meer nadruk krijgt. (...) Een bekend risico van het geven van teveel summatieve kennistoetsen 

(...) is dat deze toetsen het onderwijs als het ware gaan sturen. Leerlingen worden van de ene 

naar de andere toetst ‘gestuurd’, waarbij het behalen van voldoendes de enige motivatie dreigt 

te worden. Leraren dreigen over te gaan tot ‘teaching to the test’. Het vaker gebruiken van 

formatieve toetsen (...) daarentegen kan (...) leiden tot een sterkere en breder gerichte motivatie 

van leerlingen en tot meer diepgaand leren.”

(Dochy & Gijbels 2010: 123; 133-134) 

= positief  vs negatief  “washbackeffect” (of  backwash)
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“Success [in language learning] depends less on materials, 

techniques ad linguistic analyses and more on what goes on inside 

and between the people in the classroom” 

(Stevick)



1. “inside: power of  selfconfidence; if not: “mental block” 

(‘affective filter’, Krashen):

• “inside the learner”: importance of  stimulating the

• “ideal self” (Markus & Ruvolo), 

• “possible self” (Markus & Nurius)

• “L2 self” (Dörnyei). 



• “inside the teacher”: 

• “we teach who we are”, “technique is what teachers use until the real 

teacher arrives” (Palmer); 

• importance of  discovering and letting get out the intrinsical motivation (Deci

& Ryan). 



2. between: TEAM (“Together Everyone Achieves More”, Dörnyei & Murphey).

“affective aspects such as facilitation, group dynamics, teacher autonomy, 

reflection and active listening should be an integral part of  pre-service and in-

service teacher training. (…) we should work on what Underhill (1989) calls our 

“presence in the classroom”. 

(Arnold)



KU Leuven, “disciplinary future self”

“Possible or future selves are conceptions of  our selves in the future, including, at least to some 

degree, an experience of  being an agent in a future situation.” 

The university offers certain ‘disciplines’ or study programmes which students can choose from 

and which will have an academic impact on the identity (therefore: disciplinary future self)”
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“students who are constantly reminded of  their disciplinary future self, study in a deeper way. 

They perceive the learning environment in a positive way and achieve according to their 

capabilities better results.”
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De SAM-schaal als hulpmiddel bij het beoordelen van 

vaardigheden

Sofie de Laat

SAM-schaal staat voor ‘Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden’. Het is een instrument 

om leerlingen, cursisten, studenten, werknemers… te begeleiden, te stimuleren en te beoordelen 

op een gestructureerde en transparante wijze. De schaal kan op verscheidene manieren ingezet en 

ingevuld worden en leidt tot een positief  en stimulerend klasklimaat.

44

Inte
ra

ctie
ve

 p
re

se
nta

tie
s 

–
N

U
T-D

o
ce

nte
nd

a
g

2
0

1
8



45

Interactiviteit

Authenticiteit

Impact

“Via Frit”
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1.Waarom?

2.Wanneer?
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2. Wanneer?

Taalverwerving ≠ lineair proces, = continue verwerving met vallen en opstaan

> herhaaldelijke evaluatie (en vergelijking) aan te raden

> belang van permanente evaluatie & feedback (+/- eindtoets )

> niet alleen testen, ook observatie (i.h.b. voor (metacognitieve) vaardigheden & 

attitudes)
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Permanente evaluatie en de rol van feedback: casus 

‘Nederlandse taalbeheersing’

Hanneke Vanhellemont

(opleidingsonderdeel ‘Nederlandse taalbeheersing’) De beoordeling van de studenten stoelt 

volledig op permanente evaluatie. Dit vereist dat studenten doorheen het academiejaar op 

regelmatige basis feedback krijgen over hun werk en de vooruitgang die ze boeken.

Deze presentatie biedt een overzicht van de verschillende manieren waarop de studenten 

feedback krijgen, zowel voor schriftelijke als voor mondelinge taalbeheersing. Voorbeelden van 

good practices zijn schriftelijke individuele feedback, mondelinge individuele feedback, individuele 

feedback in groep, klassikale feedback, peer-to-peerevaluatie, herhaalde feedback, 

feedbacksessies in kleine groepjes.
49
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“. ... % of  the structures one learns are lost in less than 24 hours

(Cervero & Pichardo Castro 2000: 130)

 recurrent exposure to the material in differents contexts 

the only remedy cognitive = anchoring or “deep level processing”, (Schmitt 2000: 129)

Newly taught structures are to be integrated several times :

... to ... “significant encounters” should suffice (Cervero & Pichardo Castro 2000: 130)
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 Learners need to “encounter” the new structures several times 

• in a relatively short time span

• in various ways (e.g. in other contexts, in different class components, types 

of  learning material, transferring it from receptive to active use)

• always in significant and different contexts
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Vb. Buyse, Project “ElektraRed”: “vitaminentaart met 10

ingrediënten”

Werkplan met “pre- and post tasks”

> Bijna 10 “significante ontmoetingen” met wat nog

geassimileerd moet worden (op basis van

vastgestelde problemen)

 portfolio’s



Buyse (2010):
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Studies in psycholinguistics (e.o. Aitchinson, Kielhöfer)

(i) language learning occurs both intentionally (generally by repetition) and  

unintentionally (by reading, hearing, etc.); 

(ii) both the right hemisphere (synthesis, association, creativity, visual and acustic input...) and 

the left one (analysis, rationality, deduction, verbal input) are involved; linguistic knowledge is 

acquired by association (right hemisphere) and interconnected, flexible and dynamic networks 

(left hemisphere); associations (with L1, L2, L3…) may be graphic, phonetic, semantic, 

syntactic, personal, emotional, etc.
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Laat“fouten” niet scleroseren

“fouten” > “problemen”

= elementen tijdens tussentaalfases (“interlanguage”)

= opportuniteiten om te leren (Baralo, 2002)

Analyse van typische problemen en tussentaal:

>> “gerichte” inspanningen van lln en docent, gerichte” input

>>> snellere progressie & hogere motivatie
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student = deficient, unable to avoid interferences

><

Student = multicompetent language user who carefully and consciously

uses multiple linguistic codes not necessarily for reasons of  deficiency 

and failure, but rather to play, represent, experiment, create, juxtapose, 

learn, and grow”.

(Belz, 2002: 217) 

56



de meest voorkomende spelfouten synthetiseren en systematiseren

>> erop oefenen

>> 

verbetering van 

metacognitieve

vaardigheden

+ visuele stimuli:

SPELLING

57
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Uitvoerbaarheid

Betrouwbaarheid

ViaFrit
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1. Waarom?

2. Wanneer?

3.Wie?



3. Wie?

lesgever

co-evaluatie: 

• lesgever

• + peers

leerder: zelfevaluatie 

• Portfolio: vermelding van werkpunten & positieve elementen + 

“reward” (vb. bonus/malus-systeem); literatuur = pro portfolio: 

“positieve impact op prestatie” >< risico van “reflectie-

moeheid” indien onduidelijk)
60



https://play.kahoot.it/#/k/d1f6085e-5ade-

4256-a8a0-47b12623a3f0
Formatieve fast forward over feedback

61

https://play.kahoot.it/#/k/d1f6085e-5ade-4256-a8a0-47b12623a3f0


Feedback op schrijfproducten van (eerstejaars) 

studenten

Nicky Heijne

Er is aan het INTT een schrijfcentrum opgericht dat toegankelijk is voor studenten van alle 

studierichtingen. In de presentatie komen de volgende aspecten aan de orde:

Waarom corrigeer je?

Waarop corrigeer je?

Hoe corrigeer je?

– Feedback met correctiecodes.

– Effectieve inzet van peerfeedback

62
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Portfolio’s: dragers

Papieren pf

Elektronische pf

• Binnen de gebruikte leeromgeving (vb. Smartschool, Blackoard, Moodle, Edmodo…)

• Binnen speciaal daarvoor opgezette platformen, zoals Mahara en Elgg

• In blogs

(bron: Soares Lucindo, E., Perrera Paramón, J. (sup.), Buyse, K. (sup.) (2015). The Use of  the E-Portfolio and Virtual Tutorials in 
Spanish Foreign Language Teaching to Belgian Postgraduate Students)
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computer?

67

• mogelijkheden 

• Alleen

• Computer + lesgever + student in blended omgeving

• voordeel: uitvoerbaarheid (snelheid), betrouwbaarheid

• nadeel: beperkingen van het algoritme (> beperkingen inzake essay- of  

vertaalvragen)



Online schrijven – live feedback

Kasper Maes

Gelukkig is daar de open source software/website Etherpad. Met deze online schrijftool kun je 

cursisten tegelijkertijd op dezelfde pagina laten schrijven, op hun eigen device (laptop, tablet of  

smartphone) en in hun eigen kleur. Het schrijfproces is live te volgen en eventueel stop te zetten 

om feedback te geven aan individuele deelnemers of  centraal. Als de cursisten klaar zijn, kun je 

de schrijfopdrachten centraal bespreken of  in groepen, met gebruik van dezelfde website. 

Achteraf  hebben de cursisten niet alleen hun eigen tekst, maar ook die van de andere cursisten 

voorzien van feedback en al. 
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Interactiviteit

Betrouwbaarheid

Uitvoerbaarheid

Validiteit

Authenticiteit

ViaFrit
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1. Wanneer?

2. Wie?

3.Wat/waarover?



3. Wat/waarover?

71

Hangt af  van de doelstellingen:

(< transparantie)

doelstellingen 

> werkvormen, activiteiten... 

> evaluatie & feedback

PAS OP VOOR  (cognitive) OVERLOAD !!!!  

>>> SELECTEER , STRUCTUREER en/of FASEER



Focus on meaning AND FORM?

Grotere aandacht voor vorm(correctheid)

• cognitieve relatie tussen leerder & taalvorm

• verwerking op basis van het begrip van de vormen

Om die relatie op te bouwen (“co-constructie”!):

• bestaande foutieve verwerkingen identificeren

• input en feedback opbouwen met daarin verwerkt de gekende fouten 

(Delbecque, Dirven, Van Patten, Benati…)
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Taalvaardigheid ± inhoud ?

73

"spreekvaardigheidstest gaat niet samen met inhoudelijke bevraging van leerstof”

“concentratie op het ene gebied kan voor problemen of  complicaties op het andere zorgen. " 

(Van Iseghem 2010)

> Willen we echt inhoud & kennis testen? 

> Of willen we dat ze inhoud op een communicatief  adequate manier kunnen overbrengen ?

> Cf. doelstellingen !!! 



Vormcorrectheid of  communicatieve vaardigheid ?

74

• Cf. (ERK > leerplannen >) doelstellingen !!!

• meeste taalcursussen stellen zich tot doel de communicatieve vaardigheden te ontwikkelen (TAAL 

als GEHEEL)

vb.

 leerplan X (SEC):  60% communicatieve vaardigheden, max. 40% “kennis van woordenschat en grammatica”

vs

 leerplan Y (vwo):  100% communicatieve vaardigheden) > indirecte evaluatie van vormcorrectheid
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Onvoldoende
1,2,3,4

Matig
5,6

Goed 
7,8

Zeer goed
9,10

score
/10

Vaardigheden
De cursist kan op structurerend niveau
1. informatie vragen en geven in informatieve 
teksten zoals een gesprek, een demonstratie, 
een telefoongesprek en een presentatie

Kan nauwelijks informatie 
vragen en geven m.b.t. 
prescriptieve teksten.

Heeft moeite met het  
vragen en geven van 
informatie  m.b.t. 
prescriptieve teksten..

Kan informatie vragen en 
geven  m.b.t. prescriptieve 
teksten..

Kan vlot informatie vragen 
en geven m.b.t. 
prescriptieve teksten. 
Anticipeert op vragen.

2. een samenvatting geven van:
- informatieve teksten (verslag, actieplan)
- narratieve teksten zoals een relaas

Kan nauwelijks een 
informatieve tekst of 
narratieve tekst mondeling 
samenvatten.

Heeft moeite met het 
mondeling samenvatten van 
een narratieve of 
informatieve tekst.

Kan mondeling een 
narratieve of informatieve 
tekst samenvatten.

Kan vlot mondeling een 
narratieve of informatieve 
tekst samenvatten.

3. een instructie geven in prescriptieve 
teksten

Kan nauwelijks een 
instructie geven in 
prescriptieve

Heeft moeite met het geven 
van een instructie in …

Kan een instructie geven in 
prescriptieve teksten.

Kan vlot een instructie 
geven in prescriptieve …

4. zijn beleving verwoorden en vragen naar 
de beleving van een gesprekspartner

Kan zijn beleving niet 
verwoorden en kan niet …

Heeft moeite met het 
verwoorden van zjin 
beleving ..

Kan zijn beleving 
verwoorden en vragen naar 
de beleving ...

Kan zijn beleving vlot 
verwoorden … 

5. De cursist kan op beoordelend niveau in 
een mening of standpunt verwoorden en 
vragen naar de mening van een 
gesprekspartner in:- informatieve teksten 
zoals een toelichting
- persuasieve teksten zoals een eenvoudige 
presentatie, een les, een discussie …

Kan op beoordelend niveau 
in een gesprekssituatie 
geen mening en geen 
standpunt verwoorden noch 
vragen naar diens beleving 
m.b.t. persuasieve teksten.

Kan op beoordelend niveau 
in een gesprekssituatie een 
mening en een standpunt 
verwoorden en vragen naar 
diens beleving m.b.t. 
persuasieve teksten, maar 
heeft hierbij nog moeite..

Kan op beoordelend niveau 
in een gesprekssituatie een 
mening en een standpunt 
verwoorden en vragen naar 
diens beleving m.b.t. 
persuasieve teksten.

Kan op beoordelend niveau 
in een gesprekssituatie vlot 
een mening en een 
standpunt verwoorden en 
vragen naar diens beleving 
m.b.t. persuasieve teksten.

Ondersteunende kennis
6. Bij de voorbereiding en uitvoering van de 
spreektaken kan de cursist de nodige 
ondersteunende kennis gebruiken
- woordenschat en grammatica/noties en 
functies
- uitspraak en intonatie
- taalregister (formeel en informeel)
- socio-culturele aspecten (sociale conventies 
en gebruiken, basiskennis van traditionele 
moedertaallanden

Kan nauwelijks
ondersteunende kennis 
gebruiken.

Maakt een gemiddeld aantal 
fouten bij gebruik 
ondersteunende kennis

Maakt weinig fouten bij het 
gebruik van de 
ondersteunende kennis.

Gebruikt de 
ondersteunende kennis 
foutloos.

EVALUATIE SPREKEN VANTAGE (vwo)
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Onvoldoende
1,2,3,4

Matig
5,6

Goed 
7,8

Zeer goed
9,10

score
/10

Strategieën
7. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de 
spreektaak kan de cursist volgende 
leerstrategieën (cognitief en metacognitief) 
toepassen
- een spreekplan opstellen
- relevante voorkennis oproepen en gebruiken
- informatie verzamelen en gebruiken
- een informatie- en argumentatiestructuur 
uitwerken en hanteren

Gebruikt geen informatie, 
doet geen beroep op 
eerdere leerervaringen en 
gebruikt geen structuren.

Maakt gebruik van 
zichtbaar aanwezige
informatie en gebruikt 
soms eerdere 
leerervaringen.
Heeft nog hulp nodig bij 
het uitwerken van een 
informatie- en 
argumentatiestructuur.

Maakt regelmatig gebruik
van de leerstrategieën
Zoekt waar nodig 
informatie.
Werkt zelfstandig een 
informatie- en 
argumentatiestructuur uit 
maar heeft hierbij nog hulp 
nodig.

Maakt consequent gebruik
van de leerstrategieën
Gaat vooraf op zoek naar 
informatie voor zz en 
anderen, werkt een 
degelijke informatie- en 
argumentatiestructuur uit. 

8. Bij de uitvoering van de spreektaak kan de 
cursist vrij vlot de nodige communicatie-
strategieën gebruiken: 
- efficiënt met beperkte talige middelen
- compenserende strategiëen gebruiken 
(parafraseren, vragen langzamer te spreken, 
zeggen dat hij/zij iets niet begrijpt
- non-verbaal gedrag en indien mogelijk visueel 
materiaal gebruiken

Kan onvoldoende
communicatie-strategieën 
gebruiken. Gebruikt 
ongepast non-verbaal 
gedrag. 
Gaat niet efficiënt om met 
beperkte talige middelen.

Heeft moeite met het 
efficiënt omgaan met 
beperkt talige middelen.
Heeft het moeilijk met
non-verbaal gedrag. 
Maakt in beperkte mate
gebruik van 
compenserende
strategieën.

Gaat efficiënt om met 
beperkt talige middelen.
Het non-verbaal gedrag is 
in overeenstemming met 
het verbale.
Maakt gebruik van 
compenserende strategieën

Maakt spontaan gebruik 
van gepast: beperkt talige
middelen, non-verbaal
gedrag en 
compenserende
strategieën

9.Bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de 
spreektaak kan de cursist reflecteren over
- bereik van ondersteunende kennis
- zijn talige beperkingen 
- noodzakelijke remediëring

Ziet eigen fouten niet. Trekt lessen uit fouten die 
herhaaldelijk gemaakt 
werden.

Ziet zelf verbeterpunten. 
Leert bij. Maakt fouten maar 
één keer.

Ziet zelf verbeterpunten. 
Reflecteert spontaan.

Attitudes
10. Bij de uitvoering van de spreektaak geeft de 
cursist blijk van 
- contactbereidheid 
– variatie en diversiteit in taalgebruik
- zelf verruimen van eigen taalbeheersing volgens 
eigen behoeften
- de nodige spreekdurf
- openheid voor culturele diversiteit

Geeft geen blijk van 
contactbereidheid of 
spreekdurf.
Staat niet open voor 
culturele diversiteit.

Geeft in beperkte mate
blijk van contactbereid-
heid en spreekdurf..
Staat weinig open voor 
culturele diversiteit.

Is bij de uivoering van de 
taak bereid tot contact, legt 
de nodige spreekdurf aan 
de dagen staat open voor 
culturele diversiteit.

Is spontaan en vlot in 
contactbereidheid. Gaat 
geen communicatie uit de 
weg. Staat open voor 
culturele diversiteit.

Opmerkingen/ Feedback: TOTAALSCORE /

HERLEIDING (ev.) /



Welke vaardigheden en…?

77

Productieve en/of  receptieve?

• vb. bij mondelinge test: spreken +/- luisteren? (cf. doelstellingen & afspraken !)

metacognitieve vaardigheden?

• organisatie, synthese, ...

non-verbale communicatie?

attitudes?



Extra aandacht voor receptieve of  “passieve” kennis van grammatica, lexicon, 

pragmatiek, cultuur 

>> exponentiële stijging van receptieve vaardigheden, interactie & zelfvertrouwen (!!)

“Begrijpen is nieuwe informatie toevoegen aan degene waarover we al beschikken vanuit L1, 

L2…” (Martin Peris, 2007)

>> lagere niveaus: in L1 laten antwoorden ! (Martín Leralta, 2009)
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Lingro
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Effect op de motivatie?

82



83Buyse (2011)
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...

4. Wat? 

5. Welke 

vormen?



5. Over Welke vormen?
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trap niet in val van beperking tot “woorden” en “vormen”:

• morfosyntaxis (morfologie + syntaxis) 

• lexicon: woorden + woordcombinaties (valentie, collocaties, uitdrukkingen...)

• uitspraak - vlotheid - pragmatisch-discursieve kenmerken (register, structuur, coherentie, 

cohesie, structuurwoorden, compensatie- en interactiestrategieën...)

• correctheid + rijkdom, variatie, precisie
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Conclusions of  M. Bonilla López (2018)  

Attend to 

m ultiple errors

Engage in 

cognitive 

comparison

M atch the input 

with existing 

stored 

knowledge 

Process it 

M odify their 

output 

1. Comprehensive Correcte Feedback does not tax learners’ ability to cognitively process 

the input. 

stages of cognitive processing of input by Gass (1997) in Bitchener(2016)

87



2. Such cognitive processing of  input may hinge on a complex interplay: feedback scope, 

feedback type, and error type.

a) direct corrections and metalinguistic rules: both could be effective in the short- and long-term term →
grammatical errors 

b) direct corrections and metalinguistic codes: both are effective in the short- and long-term term → non-

grammatical errors 

c) direct corrections + a narrow(er) scope: may be superior in the long run → grammatical errors (i.e., 

morphology and syntax)

3. L2 learning of  features learners do not receive feedback on may not take place. 
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4. Despite differences in attitudes towards the comprehensibility of  the feedback, learners can 

still emotionally cope with the attentional demands of  comprehensive CF forms, acknowledge 

their usefulness, and benefit from them.

 Learners may find some comprehensive CF forms more overburdening than others.

 “High cognitive load typically has negative effects on learning” (Paas & Van Merriënboer, 1994, p.355). 

5. There is an association between proficiency level and attitudes as well as between 

proficiency level and feedback preferences:

 Is a one-size-fits-all approach recommendable in FL learning? 
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Feedback in online onderwijs NT2

Jeroen van Engen en Birgit Lijmbach

Sinds februari 2015 verzorgen we als Talencentrum van de RUG ook online NT2-onderwijs aan 

groepen. We onderscheiden daarin twee stromen: de Mooc Introduction to Dutch, en de cursussen 

Online Dutch. 

Bij de Mooc, die massaal is en gratis, is die feedback incidenteel, beperkt en zo algemeen mogelijk 

en op schriftelijke producten. Daarnaast sturen we algemene mails met algemene feedback.

Bij Online Dutch geven we feedback op zowel schriftelijke als mondelinge producten.

Alle schriftelijke producten van alle cursisten krijgen individuele feedback. We zullen laten zien 

wat voor feedback we geven en hoe uitgebreid die is.
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...

4. Wat? 

5. Over Welke vormen?

6. Op basis van welke vragen?



Mogelijke criteria voor portfolio 

• Is er inzicht in de leerstof  en sterktes en zwaktes?

• Wordt er groei en ontwikkeling in het leerproces aangetoond?

• Baseert de leerling zich op verschillende bronnen?

• Is de leerling kritisch voor het eigen functioneren?

• Is de leerling genuanceerd in het aanduiden van successen of  mislukkingen?

• Kan de leerling aantonen wat de sterktes en zwaktes zijn?

Belangrijk vanuit VALIDITEITsoogpunt (= brengt het portfolio in kaart wat wij willen dat het in kaart brengt?)
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Mogelijke inhouden van portfolio’s

• 1 vaardigheid, vb. schrijfportfolio (meest effectieve volgens de literatuur)

• Alle vaardigheden samen

• Steeds doorspekt met attitudinele aspecten & inhoud

• Steeds in relatie tot algemenere vaardigheden / competenties dan de puur 

talige.

(bron: Yurdabakan, I., y Erdogan, T. (2009). The effects of  portfolio assessment on reading, listening and writing skills of  secondary school 

prep class students. The Journal of  International Social Research, 2(9), 526–538.)
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Algemeen taalportfolio

Lesgever kweekt bij zichzelf  en de leerlingen de gewoonte aan om 

• het portfolio steeds op tafel te leggen (thuis en in de les)

• in elke les (en thuis) er gestructureerd positieve en verbeterpunten op te noteren (leerling 

+ leraar)

• op die manier gerichter te leren (en les te geven)

• bij een summatief moment het portfolio mee te brengen, zodat de leraar de vooruitgang 

kan meten én in rekening brengen (volgens afgesproken methode)
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(bron: Buyse, K. (2008). ElektraRed®, 

NetVocList® et LinguaProLio®: trois recettes de 

vitamines pour dynamiser la langue. Le Langage 

et l'Homme, 43 (2), 109-128.)
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(bron: Buyse, K. (2011). Effective writing tasks and feedback for the 

internet generation. Language Learning in Higher Education, 1 (2), 1-

22.)



Reading portfolio of... (name, surname). 

• FINAL self-evaluation of  reading assignment No.... 1.
• General feedback of  the teacher on the previous assignment (if  it's the first assignment: what were the most representative comments on your assignments last year?). 

• What I've learned with this assignment (if  it's the first task: what are the most important things you've learned last year?). 

• Did you adapt your way of  reading based on these comments? In what sense?

• Pre-reading of  the new reading assignment No....  1. 
• Did you notice the accompanying text elements (title, images, etc.?) Yes / No 

• Which were your hypothesis based on these elements? 

• Were your hypothesis confirmed?  Yes / No 

• Did you form an idea on the general topic before reading? Yes / No 

• Were your hypothesis confirmed? Yes / No 

• Did you look at the text type? Yes / No 

• Were your hypothesis confirmed? Yes / No 

• Did you look up some information or certain terms before reading the text as a whole? Did the information help you? Yes/No

• Reading:
• Text type (descriptive, narrative, argumentative…)?

• Type of  reading (extensive, intensive, scanning, skiming…)?

• General idea?

• Key words.

• What kind of  instruments did you use?

• Post-reading
• Specify here what you were able to improve thanks to the comments on your previous assignment.

• Specify what you learnt thanks to the collaborative stage.

• Summary.

• Your opinion about the message contained in the text.



Teach them: tools are not for fools

Talen leren is meer dan woordenboeken GOED leren gebruiken. Zet in op heuristiek!

Een paar voorbeelden van tools, o.a. om dit soort fouten te leren vermijden:

- “I can stand my little man” (voormalig Nederlands ambassadeur Dries van Agt)

- “golden showers” over uitgaven Europese commissie (Frits Bolkenstein)

- Churchill wandelde door een park en zei: "Ah, Spring is in the air", waarop Gerbrandy 

antwoordde "Why should I?"
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English Language Support Online: De aansluiting 

tussen feedback, leerlijnen en uitstroomeisen

Nel de Jong – VU-NT2

Om docenten te ondersteunen en feedback te laten aansluiten bij leerlijnen en uitstroomeisen is 

English Language Support Online (ELS Online) ontwikkeld. Met dit feedbacksysteem kunnen 

docenten efficiënt en effectief  feedback geven op de tekststructuur, academische stijl, talige 

correctheid (grammatica, woordenschat en interpunctie) en helderheid van de teksten van 

studenten. 

Het systeem bestaat uit vier onderdelen: een set feedbackcategorieën voor veel-voorkomende

problemen, hints om die problemen op te lossen, webpagina’s met aanvullende uitleg en online 

oefeningen waarmee studenten hun taalkennis kunnen uitbreiden. 
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Moderne tools voor Leesvaardigheid: Lingro en Readlang

108



Buyse (2016):

109
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L1 = tool? 



111

Studies state that motivation and output 

quality decrease if (already interiorized) 

L1 strategies are not allowed (Swain & Lapkin)



“No ASL theory can be considered complete if  it does not pay 

attention to the previous knowledge, common sense dictates that L1 

will always have a place in the language classroom”

(Robert Weschler)
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“Monolingual lessons without the help of  the mother tongue 

are extrinsically possible; however, monolingual learning is an 

intrinsic impossibility. No one can simply turn off  what they 

already know”(…) FL is not an all-or-nothing affair”
(Butzkamm, 2003: 9-37)
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Mijn algemeen didactisch advies vandaag

“bouw samen het vreemdetalenhuis”(“co-constructie”)

Doop je leerlingen om tot medearchitecten van het vreemdetalenhuis, laat 

hen meebouwen van begin tot einde, van fundamenten over indeling en 

materialen tot en met binnenhuisdecoratie. 
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INDIEN JE een taalbad installeert, i.e. een immersiecontext binnen en buiten

het klaslokaal

+ je maakt gebruik van de meertalige context,

DAN krijg je een broebelende (e)SPA door het positief inzetten van de 

moedertaal (lengua "madre“) + andere vreemde talen (reeds aangeleerd en/of 

aanwezig in de omgeving (educatief, professioneel, privé-, sociaal...)

116



En dit allemaal opdat de FL uiteindelijk mijn moeder(taal) zou worden! 

Todo para mi madre
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...

6.Welke vragen?

7.Welke normen?



7. Welke normen hanteren we?

“criteriumgerichte beoordeling”  (= vergelijking met criterium)

vs. “normgerichte beoordeling” (= vergelijking met groep)

vs “zelfgerichte beoordeling” (= vergelijking met eerdere individuele 

prestaties)

Vergelijk de student niet zozeer met anderen, maar met zijn eigen ontwikkelproces. 

>> belangrijk voor TRANSPARANTIE
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8. Hoe scoren en feedback geven?

121

• holistisch én analytisch 

• + descriptoren

>> BETROUWBAARHEID + TRANSPARANTIE + IMPACT + 

UITVOERBAARHEID

(bron: Williams, Jessica (2005). Teaching writing in second and foreign language classrooms. Boston: Mc. Graw Hill.)
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EXAMPLE AL B2

Buyse (2011)
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a.taak (B1) 

punten totaal taak   ../10 
 

b. tekst (B1) 

punten totaal tekst ./15 
 

1. vloeiendheid en hoeveelheid 

punten           .. /3 

commentaren: 
 
 
 
 
 
 

heldere boodschap, hier en daar stokt het maar stoort niet 3 

boodschap duidelijk, hier en daar herformuleringen 2 

veel herformuleringen en niet af gemaakte zinnen 1 

niet te volgen 0 
 

4. uitspraak en intonatie 

punten           .. /3 

commentaren: 
 
 
 
 
 
 

helder, accent stoort niet 3 

functionele pauzes en afwijkingen 2 

lange pauzes, accent belemmert begrip 1 

niet te volgen 0 
 

 

2. communicatieve output (kwantiteit en kwaliteit) 

punten         .. /4 

commentaren: 
 
taak 1: t.t. monoloog / dialoog / voorbereid / spontaan 
taak 2: v.t. monoloog / dialoog / voorbereid / spontaan 
taak 3: hypothese monoloog / dialoog / voorbereid 
 
 

output compleet, samenwerking succesvol 4 

relevant en coherent met voldoende verbindingen 3 

output stokt regelmatig. 2 

gesprek en presentatie sluiten niet aan bij de taak 1 
 

 

5. woordenschat 

punten           .. /6 

commentaren: 
 
 
 
 
 
 

woordgebruik passen bij het onderwerp ../1 

combinaties van woorden passen bij het onderwerp ../2 

bereik (rijkdom, precisie, variatie) is passend ../1 

communicatieve functionaliteit sluit aan bij interactie ../2 
 

 

3. begrip 

punten           .. /3 

commentaren: 
 
 

 
 
 
 

beschrijvingen, hoofdpunten en meningen zijn compleet  4 

antwoorden en uiteenzettingen zijn passend en op niveau 3 

Begrip van de taken blijkt niet elke keer 2 

Gebruikt vnl. uit het hoofd geleerde zinnen 1 
 

 

6. grammatica en structuren 

punten           .. /6 

commentaren: 
 
 
 
 
 
 

vormen kloppen ../2 

samenhang tussen woorden klopt ../1 

gebruikt verbindingswoorden: es que, por eso, además*1 ../1 

gebruikt compensatie strategie waar nodig ../2 
 

 

bonus: gevuld portfolio, zichtbare voortgang, goede inzet, zichtbaar 
doorzettingsvermogen 

aftrekpunten: ontbreken portfolio elementen, gebrek aan voortgang, storende 
houding, afhaken 

Buyse & Eder (2014)



Belang van toelichting

125

Sleutel:

• wat is er aangeleerd in dit niveau? (streefdoelen / materie)

• uitleg bij systeem van quotering

• series van oefeningen + selectiesysteem

• typische fouten (per niveau / component)

“Bij voorkeur wordt een ‘shortlist’ opgesteld, dewelke representatief  is voor het geheel van de te 

leren kennis, vaardigheden, attitudes. Een hulpmiddel daarbij is een zogenaamde toetsmatrijs, 

waarbij categorieën van kennis en vaardigheden worden afgezet tegen niveaus van beheersing” 

(Dochy & Gijbels 2010: 124-125).



Niet alleen evalueren, ook observeren !

"Belangrijk is ook dat we didactisch een scherp onderscheid maken tussen de 

procesevaluatie (diagnostisch, formatief) en de productevaluatie (summatief, selectief). 

Vooral de eerste is belangrijk omdat de leerling er in de loop van het leerproces steun aan 

heeft: het laat hem toe zijn inspanningen te richten, voor zichzelf aandachtspunten en 

werkpunten te formuleren, bij te sturen en te doseren. (...)Vaardigheidsonderwijs dient 

bovendien rekening te houden met een dubbel criterium: het peil van de groep als geheel en 

de vorderingen van het individu binnen de groep. (...) Het is van belang dat de leraar over 

die observaties aantekeningen bijhoudt en met de leerlingen eventueel individuele 

afspraken maakt. 

(Van Iseghem 2010)
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9. Hoe de resultaten communiceren?

Deze criteria duidelijk communiceren (al dan niet via inductie)

“wanneer leerlingen weten welke de criteria zijn, zullen ze hiervoor ook gemotiveerder en beter 

presteren” 

(Dochy & Gijbels 2010: 137)

127



Affectiviteit is effectiviteit

Arnold & Fonseca (2010): 

“Learner centered approach”: 

• oog hebben voor eigen wereld van lln (educatieve, sociale, persoonlijke, talige achtergrond)

• metacognitieve vaardigheden en positieve leerstrategieën stimuleren
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Pilootproject bij NT2

ILT  (Annemie Decavele, Kirsten Fivez, Ann Bertels, uw dienaar, e.a.)

 2 groepen niveau 4 (B1)

 Controlegroep (CG) + Experimentele groep (EG)

 intensief  (12 uur per week)

 Identiek cursusmateriaal

 Gelijkaardige lesvoorbereidingen

129



Experimentele groep:

5 interventies:

 vroeger aanwezig in de les

 pennenvriendspel

 ontbijt

 muziek als sfeermiddel + uitwisseling

 gedicht of  verhaal aan het eind van de les

130



Gesloten vragen incentives (EG)

van – (lichtblauw) naar + (donkerblauw)

1.vroeger aanwezig

2.pennenvriendspel

3.ontbijt

4.muziek

5.gedicht of verhaal

131



Feedback Across Cultures

Kristina Preiksaityte

In the context of  internationalizing higher education, how can we give constructive feedback in a 

sensible and competent manner, taking into account the subtle differences in communication 

patterns? This workshop shall provide techniques for giving feedback in a multicultural setting.
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Feedback in een internationale groep studenten.

Erick van den Bercken

Veel taalgroepen bij de universitaire taalcentra bestaan uit studenten met verschillende 

nationaliteiten die vaak gewend zijn om op verschillende manieren met hun docenten of  

medestudenten te communiceren. Hierbij speelt hun culturele achtergrond een belangrijke rol. De 

positie van de docent, de mate van directheid van communiceren en of  studenten meer gewend 

zijn aan een groepscultuur of  een individualistische cultuur zijn factoren die het accepteren of  

geven van feedback beïnvloeden.

Hoe kun je studenten meer bewust maken van verschillende manieren van communiceren en hoe 

kun je een ‘safe learning environment’ creëren voor het geven van praktische feedback?

133
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10. “Evaluatie van de evaluatie”

134

PDCA-circle: overlopen wat er goed en minder 

goed was > pijnpunten wegmasseren + verbetertrajecten opstellen

• "trial and error" >

• indien nodig coëfficiënt toepassen indien de resultaten 

helemaal niet correleren met globale intuïtie

• achteraf: evalueren & aanpassen



Fast feedback?

1. Wanneer en waarom zijn we/ze terug honger beginnen te krijgen?

2. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we terug “terug voeden”? 

• Hoe vermijden we het “trop is te veel”, met “commentaar” van verschillende 

docenten, medeleerders en zichzelf? 

• Hoe geven we feedback op het actuele multimodale taalgebruik met de 

analoge en digitale middelen die we ter beschikking hebben? 

> Decaloog & 7-armige kandelaar
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Feedback-Decaloog

136

1. Waarom?

2. Wanneer?

3. Wie?

4. Wat/waarover? 

5. over Welke taalvormen?

6. a.d.h.v. Welke vragen?

7. op basis van Welke normen?

8. Hoe scoren en feedback geven?

9. Hoe communiceren?

10. Hoe evaluatie en feedback evalueren ?



V a l i d i t y

i n t e r a c t i v i t y

a u t h e n t i c i t y

F a c i l i t y  o r  ( u s e r - ) f r i e n d l i n e s s

r e l i a b i l i t y

i m p a c t

t r a n s p a r e n c y
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“Via Frit”

Op de achtergrond: 7 criteria
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