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Samenvatting 
Uit landelijk studentenonderzoek blijkt dat veel eerstejaarsstudenten moeite hebben met de manier 

waarop onderwijs wordt gegeven in het HBO. Dat leidt tot tegenvallende studieresultaten en zelfs tot 

studie-uitval in het eerste studiejaar. Eén van de problemen die studenten noemen is dat ze weinig 

inhoudelijke begeleiding en feedback krijgen bij vakken. Dit experimenteel onderzoek richt zich op de 

vraag of het tussentijds geven van inhoudelijke, formatieve feedback bij het mechanicavak 

“sterkteleer” kan leiden tot hogere tentamencijfers van studenten voor dit vak.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd onder 91 eerstejaarsstudenten van de opleiding Werktuigbouwkunde 

van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Er is eerst een vooronderzoek uitgevoerd op basis van 

literatuur naar effectieve feedbackvormen. Hieruit is een effectief feedbackmodel opgesteld voor 

een experiment. Bij het experiment zijn studenten verdeeld in een interventiegroep (2 klassen) en 

een controlegroep (2 klassen). Gedurende  6 lesweken is een feedbackinterventie toegepast, waarbij 

studenten in de interventiegroep maximaal 6 keer feedback konden krijgen. Studenten in de 

controlegroep kregen geen feedback. Vervolgens hebben studenten in alle klassen hetzelfde 

tentamen gemaakt. 

 

Uit statistische analyse van de tentamencijfers is een positief effect van de feedbackinterventie 

gevonden. Het gemiddeld effect van de feedbackomvang op het tentamencijfer sterkteleer bedraagt 

0,204. Dat betekent dat per keer dat er feedback aan een student is gegeven, het tentamencijfer 

sterkteleer gemiddeld 0,204 hoger wordt. Er is geconstateerd dat het effect significant is (p=0,064) 

en dat de grootteorde van het effect overeenkomt met waarden die genoemd worden in de 

literatuur.  

 

Uit navraag blijkt dat de docenten positief zijn over het geven van feedback. Door de feedback is een 

beter en persoonlijker contact met studenten ontstaan. Tevens wordt bij studenten die feedback 

krijgen een betere werkhouding waargenomen en bestaat de indruk dat het zelfvertrouwen 

toeneemt. De  docentbelasting is maximaal  1 uur per week per klas en wordt acceptabel gevonden. 

 

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kan de inzichten uit dit onderzoek meenemen bij de 

ontwikkeling van het nieuwe gemeenschappelijke curriculum van het instituut Engineering 

(Engineering 2.0). Om de statistische power te vergroten wordt geadviseerd om enkele 

vervolgexperimenten uit te voeren. Hiervoor kan dezelfde onderzoeksopzet worden gebruikt. 

 

Uit het oogpunt van verhoging van studiesucces kunnen de bevindingen uit dit onderzoek ook 

relevant zijn voor andere HBO-instellingen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de onderzoeks-

resultaten opleidingsspecifiek zijn en mede worden bepaald door studentkenmerken van deze 

onderzoeksgroep. 
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1. Inleiding 
 

1.1  Aanleiding voor het onderzoek 
Terugdringen van studie-uitval en verbeteren van het studierendement zijn actuele thema’s in het 

Hoger Beroeps Onderwijs. De grootste studie-uitval in het HBO vindt plaats in het eerste studiejaar 

(Onderwijsinspectie, 2014). Uit landelijk studentenonderzoek blijkt dat, naast persoonlijke 

omstandigheden, vooral een verkeerde studiekeuze, gebrek aan motivatie en moeite met de manier 

van onderwijs geven belangrijke redenen voor uitval in het eerste studiejaar zijn (Warps et al, 2010; 

Wartenbregh et al, 2008). Eén van de problemen die door studenten genoemd wordt over het 

onderwijs, is dat docenten weinig inhoudelijke begeleiding en feedback geven bij vakken (Warps      

et al, 2010; Wartenbregh et al, 2008). Dat is ook mijn persoonlijke ervaring als docent bij de opleiding 

Werktuigbouwkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Bij werktuig-

bouwkundevakken op de HAN volgen studenten zes weken colleges en krijgen dan een summatief 

tentamen. Tussendoor krijgen ze geen structurele feedback over hun vakbeheersing en 

studievoortgang. Vooral in het eerste studiejaar hebben studenten hier moeite mee. Ze weten niet 

goed welke delen van de leerstof ze voldoende beheersen en welke actie nodig is voor delen die ze 

nog onvoldoende beheersen. Een bijkomend gevolg van een gebrek aan terugkoppeling van de 

docent is dat er weinig controle is, waardoor een aantal studenten uitstelgedrag vertoont en pas net 

voor het tentamen begint met studeren. Dit leidt in veel gevallen tot tegenvallende tentamencijfers. 

De veronderstelling is dat door het tussentijds geven van vakinhoudelijke, formatieve feedback de 

tentamencijfers kunnen verbeteren, waardoor studiesucces wordt bevorderd. Dit vormt de 

aanleiding voor een ontwerpgericht, experimenteel onderzoek bij het mechanicavak “sterkteleer”, 

dat gegeven wordt binnen zes weken van periode 2  in het eerste studiejaar van de opleiding 

Werktuigbouwkunde van de HAN. 

 

1.2 Relevantie van het onderzoek 
Inzichten uit dit onderzoek zijn van belang voor de opleiding Werktuigbouwkunde van de HAN, maar 

in bredere zin ook voor het hele instituut Engineering van de HAN, waartoe vijf technische 

opleidingen behoren. In het bijzonder kunnen inzichten uit dit feedbackonderzoek mee worden 

genomen bij de ontwikkeling van het nieuwe gemeenschappelijke curriculum van het instituut 

Engineering van de HAN (Engineering 2.0). Hieraan wordt op dit moment door de 

curriculumontwikkelgroep engineering (COGE) gewerkt. In het kader van verhogen van studiesucces 

is dit onderzoek ook relevant voor andere HBO-instellingen. 

 

1.3  Theoretisch kader    
Ruis (2007) heeft op basis van uitgebreid onderzoek een checklist opgesteld met 

rendementskenmerken voor het hoger onderwijs. Hierin wordt aangegeven dat regelmatig 

inhoudelijke feedback over de studievoortgang in de vorm van oefeningen positief kan bijdragen   

aan de studieprestaties van studenten. Uit onderzoek van Torenbeek et al (2011) blijkt dat een 

betere didactische aansluiting met de vooropleiding de studieprestaties in het eerste studiejaar van 

het hoger onderwijs kan verbeteren. In dat opzicht zou meer inhoudelijke feedback in het eerste 

studiejaar tot betere studieprestaties kunnen leiden, omdat daardoor een betere match ontstaat met 

de didactiek uit de vooropleiding (Derriks & Vergeer, 2010). De vraag is echter hoe die feedback er 

dan moet uitzien?  
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Feedback is een breed begrip dat alle informatie bevat die wordt gegeven aan een persoon over 

diens uitvoering van een taak (Hattie & Timperley, 2007). In een leerproces is het primaire doel van 

feedback om de student duidelijkheid te geven over het huidige niveau van functioneren in relatie 

tot het gewenste niveau van functioneren en het verschil hiertussen te verkleinen. Volgens Hattie en 

Timperley (2007) geeft effectieve feedback antwoord op de volgende vragen: Wat is de te bereiken 

bekwaamheid? Wat is de huidige bekwaamheid? Hoe nu verder? Over het effect van feedback op de 

leerprestatie is de literatuur niet consistent. De effectgroottes die gerapporteerd worden in 

verschillende meta-analyses laten een grote variatie zien (Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). 

Kluger en DeNisi (1996) concludeerden in een meta-analyse dat het gemiddeld effect van feedback 

interventie op de leerprestatie 0,41 was (uitgedrukt in Cohen’s d). In meer dan een derde van de 

door hen onderzochte studies was het effect van feedback op de leerprestatie echter negatief. In een 

uitvoerig review onderzoek komt Shute (2008) tot de conclusie dat feedback de leerprestatie kan 

verbeteren (effectgrootte van d=0,4 tot d=0,8) als de feedback inhoudelijk goed is en op een correcte 

wijze wordt gegeven. Ook Hattie en Timperley (2007) komen tot overeenkomstige effectgroottes bij 

effectieve feedback. Op basis van deze bevindingen kan het geven van feedback bij het vak 

sterkteleer inderdaad leiden  tot betere tentamencijfers, mits het gebruikte feedbackmodel 

gebaseerd is op kenmerken van effectieve feedback. Het gaat daarbij blijkbaar niet alleen om de  

feedbackinformatie (inhoud), maar ook om de wijze waarop de feedback wordt gegeven (uitvoering).  

In dit onderzoek wordt voor effectieve feedback de volgende definitie gehanteerd: 

 

Effectieve feedback is de informatie en de wijze van informatieoverdracht aan een student, waardoor 

het verschil wordt verkleind tussen het huidig niveau van functioneren en het gewenste niveau van 

functioneren met als doel de leerprestatie te verbeteren. 

 

1.4 Onderzoeksvraag en hypothese 
Voor dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:  

 

Wat is de invloed van het geven van inhoudelijke feedback bij het mechanicavak sterkteleer in 

periode 2 van het eerste studiejaar HAN-Werktuigbouwkunde, op de tentamencijfers voor dit vak?  

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is deze onderverdeeld in deelvragen: 

 

1) Welke vormen van inhoudelijke feedback zijn volgens literatuurbronnen en experts effectief? 

2)  Hoe ziet een onderwijsontwerp er uit voor het mechanicavak sterkteleer wat voorzien is van 

 effectieve inhoudelijke feedback? 

3) Zijn de tentamencijfers van studenten in de experimentele groep significant anders dan de 

 tentamencijfers van studenten in de controlegroep? 

4)  Is de ontwikkeling in de tentamencijfers van studenten in de experimentele groep significant 

 anders dan van studenten in de controlegroep (vergelijking mechanicavak sterkteleer in periode 2 

 met  mechanicavak statica in periode 1)? 

 

In het kader van de onderzoeksvraag is de volgende hypothese geformuleerd: 

 

Inhoudelijke feedback bij het vak sterkteleer leidt tot hogere tentamencijfers van studenten. 
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2. Methode 
 

2.1  Methodische karakterisering 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij de opleiding Werktuigbouwkunde van de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen (HAN). Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag en toetsing van de 

bijbehorende hypothese is gekozen voor het uitvoeren van een ontwerpgericht, experimenteel 

onderzoek bij het mechanicavak sterkteleer dat gegeven wordt in periode 2 van het eerste 

studiejaar. De ontwerpgerichte onderzoeksmethode is een vorm van onderzoek die in het onderwijs 

regelmatig wordt gebruikt om nieuwe vormen van onderwijs te ontwikkelen, uit te proberen en te 

analyseren (Gravemeijer & Cobb, 2006). Het vak sterkteleer wordt gegeven in 6 lesweken, gevolgd 

door een summatief tentamen in de 7e week. Het onderzoek is kwantitatief en gebaseerd op 

statistische analyse van de tentamencijfers (Baarda & de Goede, 2006). 

 

Het experiment bij het vak sterkteleer is uitgevoerd onder 91 studenten, die verdeeld zijn over 4 

klassen met elk een eigen docent. Bij 2 klassen is een feedbackinterventie toegepast 

(interventiegroep) en bij 2 klassen is geen feedbackinterventie toegepast (controlegroep). De 

docenttoewijzing en de toewijzing van interventie- en controlegroepen is willekeurig geweest.  

Tabel 1 geeft de klasindeling naar aantal studenten en interventie weer. De 2 docenten uit de 

interventiegroep hebben hetzelfde feedbackmodel gebruikt en de feedbackactiviteiten goed met 

elkaar afgestemd. De 2 docenten uit de controlegroep wisten dat er een feedbackexperiment werd 

uitgevoerd, maar niet wat de precieze inhoud daarvan was. Zowel de interventiegroep (2 klassen) als 

de controlegroep (2 klassen) hebben 6 weken lang iedere week 2 lessen gevolgd: 1 les van 90 

minuten en 1 les van 45 minuten. Naast instructie is er in de lessen voor studenten beperkt 

mogelijkheid geweest om zelf opgaven te maken. De leerstof is in de klassen identiek geweest. 

 

Interventiegroep: Studenten in de interventiegroep hebben op vrijwillige basis de mogelijkheid 

gekregen om elke week 1 huiswerkopgave bij de docent in te leveren voor feedback. Deze 

huiswerkopgave werd wekelijks door de docenten vastgesteld. De huiswerkopgave werd ingeleverd 

op een apart feedbackformulier dat door de docent voorzien werd van schriftelijke feedback en de 

volgende dag aan de studenten werd teruggegeven. In de les werd mondeling gecontroleerd of 

studenten de schriftelijke feedback hadden begrepen. 

In totaal hebben studenten op deze manier maximaal 6 keer (6 lesweken) feedback kunnen krijgen. 

Controlegroep:  Studenten in de controlegroep hebben geen schriftelijke feedback gekregen. 

 

 

 Tabel 1: Klasindeling naar aantal studenten en interventie 

 
 

Klas Aantal studenten Int/Cont

P2.1  22 Cont

P2.2  24 Cont

P2.3  22 Int

P2.4  23 Int

N=91, waarvan 89 mannen en 2 vrouwen. De gemiddelde leeftijd in elke klas is 17-18 jaar. 
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2.2  Fasering van het onderzoek 

De fasering van het onderzoek is gebaseerd op het zogenoemde “design-research”-model voor 

uitvoering van een ontwerpgericht onderzoek (Gravemeijer & Cobb, 2006). In tabel 2 worden de drie 

fasen van het onderzoek weergegeven in relatie tot de beantwoording van de onderzoeksvraag. 

 

 

 Tabel 2: Fasering van het onderzoek en relatie met onderzoeksvraag 

 
 

 

Fase 1: Vooronderzoek  

Voordat het feedbackexperiment is uitgevoerd, is er eerst een vooronderzoek gedaan op basis van 

literatuur naar effectieve feedbackvormen. Vanuit de literatuur is het relevant gebleken om hierbij 

specifieke studentkenmerken van de onderzoeksgroep en specifieke taakkenmerken van de feed-

backopgave te betrekken. De resultaten van het vooronderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 3.  

 

Fase 2: Onderwijsontwerp-en uitvoering  

De kenmerken van effectieve feedback uit de literatuur zijn vervolgens vertaald naar een effectief 

feedbackmodel voor het experiment (onderwijsontwerp). Dit feedbackmodel is getoetst in enkele 

gesprekken met experts, te weten 2 natuurkundedocenten (bovenbouw HAVO) en 2 

techniekdocenten (HBO) met minimaal 8 jaar ervaring. Alle docenten gaven aan dat het 

feedbackmodel overeenkwam met hun beeld over effectieve feedback voor leerlingen /studenten.  

Op basis van het ontworpen model voor effectieve feedback is vervolgens het feedbackexperiment 

gedurende 6 lesweken uitgevoerd. In de 7e week hebben de studenten een schriftelijk tentamen 

sterkteleer gemaakt. Het tentamen is aan de hand van een toetsmatrijs ontwikkeld op basis van 

beoordelingscriteria uit het opleidingsstatuut, waarop ook de wekelijkse feedback is gebaseerd. Het 

nakijkmodel is eenduidig opgesteld, waarbij alle 4 de docenten zijn betrokken. Vervolgens zijn alle 

studentuitwerkingen van het tentamen willekeurig onder de docenten verdeeld en nagekeken.  

 

Fase 3: Evaluatie van het ontwerp 

In de laatste fase van het onderzoek heeft een statistische analyse plaatsgevonden van de 

tentamencijfers sterkteleer en van de tentamencijfers statica uit de vorige periode. Op basis van 

deze statistische analyse is de onderzoeksvraag beantwoord en de hypothese getoetst.  

Aanvullend heeft een evaluatie plaatsgevonden met de docenten die de feedbackinterventie hebben 

uitgevoerd. De resultaten van het experiment zijn weergegeven in  hoofdstuk 4. 

 

 

NB: Er is ook gekeken naar de studenttevredenheid, maar dit valt buiten de scope van OVO. 

                                   Fase                             Onderwerp Onderzoeksvraag 

   1.   Vooronderzoek    Literatuuronderzoek effectieve feedback         Deelvraag 1

   2.   Onderwijsontwerp- en uitvoering    Effectief feedbackmodel bepalen         Deelvraag 2

   Feedbackexperiment uitvoeren

   3.   Evaluatie van het ontwerp    Statistische analyse tentamencijfers         Deelvragen 3 en 4

   Evaluatie docenten
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2.3 Dataverzameling 

Bij het experiment zijn de volgende data verzameld:  

 

- Feedbackomvang 

- Tentamencijfers sterkteleer 

- Tentamencijfers statica 

- Ervaringen docenten 

 

Feedbackomvang: 

Met feedbackomvang wordt bedoeld het aantal keren dat een student tijdens het experiment 

feedback heeft gekregen. De feedbackomvang is bepaald door elke week per student bij te houden 

of er wel of niet feedback is gegeven. Dit is gedaan door de 2 docenten uit de klassen waarbij de 

feedbackinterventie heeft plaatsgevonden en wel direct na de wekelijkse teruggave van het 

feedbackformulier aan de student. De feedbackomvang per student is een discreet getal en kan 

variëren van 0 tot 6. De gegevens zijn opgenomen in een Excel-document. 

 

Tentamencijfers sterkteleer: 

Nadat de studenten het tentamen sterkteleer hebben gemaakt, zijn de studentuitwerkingen 

nagekeken door de docenten. De tentamencijfers zijn vervolgens per student vastgelegd in een 

Excel-document en ook in het studentinformatiesysteem van de HAN. De tentamencijfers sterkteleer 

hebben een waarde van 1,0 tot 10,0 afgerond op 1 decimaal. 

 

Tentamencijfers statica: 

De tentamencijfers statica uit de vorige periode zijn per student uit het studentinformatiesysteem 

van de HAN gehaald en toegevoegd aan het Excel-document met tentamencijfers sterkteleer. Ook de  

tentamencijfers statica hebben een waarde van 1,0 tot 10,0 afgerond op 1 decimaal. 

 

Ervaringen docenten: 

Na afloop van het experiment is er een evaluatie uitgevoerd met de 2 docenten uit de klassen waar 

de feedbackinterventie heeft plaatsgevonden. In een semi-gestructureerd interview is de docenten 

gevraagd naar hun ervaringen. Hierbij zijn de volgende vragen gesteld: 

 

1) Hoe groot is de docentbelasting geweest bij het feedbackexperiment?  

2)  Welke invloed heeft het geven van feedback gehad op de omgang met studenten? 

3) Welke veranderingen zijn bij studenten merkbaar door het geven van feedback? 

 

2.4 Analyse van data 
Voor statistische analyse van de tentamencijfers zijn alle verzamelde data vanuit Excel overgezet 

naar een datamatrix in het programma SPSS.  In SPSS is allereerst een analyse gemaakt op basis van 

beschrijvende statistiek van de tentamencijfers sterkteleer en statica. Omdat er onbalans is 

geconstateerd tussen de controle- en interventiegroep, bleek het nodig te zijn om het effect van de 

feedbackinterventie op het tentamencijfer sterkteleer te onderzoeken middels lineaire, meervoudige 

regressieanalyse (Cohen et al, 2003).  
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Hiervoor zijn meerdere modellen gebruikt, gebaseerd op de algemene meervoudige 

regressieformule: 

   Y  =  β0  +  β1 . X  +  β2 . Z  + ε  

 

Y   staat voor de afhankelijke variabele tentamencijfer sterkteleer  

β0  is de constante van de regressieanalyse (intercept)   

β1  is het gemiddeld effect van de onafhankelijke variabele X  op Y 

β2  is het gemiddeld effect van de onafhankelijke variabele Z op Y  

ε  is de niet verklaarde overgebleven afwijking van het model   

 

Op deze wijze is de gemiddelde effectgrootte van de feedbackomvang op het tentamencijfer 

sterkteleer gevonden. Deze waarde is ook omgerekend naar een gestandaardiseerde effectgrootte 

uitgedrukt in Cohen’s d. Hierdoor werd een kwantitatieve vergelijking mogelijk met de effectgroottes 

die in de literatuur worden genoemd. Aangezien de standaarddeviatie van de tentamencijfers in de 

interventie- en controlegroep nagenoeg overeenkwamen, kon de Cohen d-waarde  worden berekend 

door de gevonden effectgrootte te delen door de gemiddelde standaarddeviatie van de 

tentamencijfers (Cohen et al, 2003; Dunst et al, 2004). 

 

 

3 Resultaten vooronderzoek   
 

3.1 Literatuur over effectieve feedback  
Uit literatuuronderzoek naar effectieve feedback blijkt dat er veel variabelen van invloed zijn op de 

relatie tussen feedback en leren. De effectiviteit van feedback blijkt onder andere afhankelijk te zijn 

van de afstemming van feedback-kenmerken met taakkenmerken en studentkenmerken (Hattie & 

Timperley, 2007; Kluger & DeNisi, 1996; Narciss & Huth, 2004; Shute, 2008). In bijlage I is dit 

schematisch weergegeven. Dat leidt in onderzoeken tot inconsistente bevindingen, omdat 

afzonderlijke variabelen vaak niet systematisch in acht zijn genomen (Shute, 2008). Bij feedback-

kenmerken kan onderscheid worden gemaakt in uitvoeringsaspecten en inhoudsaspecten. Voor elk 

feedback-kenmerk is de veronderstelling dat deze, op basis van literatuur, meer of minder effectief 

kan zijn. 

 

Feedback-kenmerken m.b.t. uitvoering: 

- Feedbackgever 

- Feedbackontvanger 

- Fysieke vorm 

- Hoeveelheid 

- Frequentie 

- Timing                                        

 

De feedbackgever kan een docent, peer of computer zijn. Uit veel onderzoeken komt naar voren dat de 

docent en de computer effectiever zijn dan een peer  of medestudent (Kluger & DeNisi, 1996), omdat 

deze door de feedbackontvanger als onafhankelijker en deskundiger worden gezien.  
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Feedback gericht op een individuele student blijkt effectiever te zijn dan op een groep. De feedback richt 

zich dan op de individuele prestatie van de student en wordt als serieuzer ervaren (Brookhart, 2008; 

Shute, 2008). De fysieke vorm van feedback kan schriftelijk, mondeling of via een computer zijn. In de 

literatuur wordt schriftelijke feedback of feedback via een computer als meest effectief gezien, omdat 

dit door de student als objectiever wordt ervaren dan mondelinge feedback (Kluger & DeNisi, 1996). 

Shute (2008) concludeert dat het belangrijk is om bij geschreven feedback te controleren of de 

feedback-boodschap is overgekomen. De hoeveelheid feedback is effectief als het voor de student 

behapbaar is. Te veel informatie tegelijk kan leiden tot een cognitieve overbelasting en lagere motivatie 

bij de student om op de feedback te reageren (Shute, 2008). Feedback is effectief als deze stapsgewijs 

wordt aangeboden; precies genoeg om te begrijpen wat de student moet doen,  maar niet teveel zodat 

het werk voor hem wordt gedaan (Brookhart, 2008). Volgens  Kluger en DeNisi (1996) versterkt een 

hogere frequentie het effect van feedback. Over de timing van feedback is de literatuur niet consistent. 

In het algemeen kan worden gesteld dat feedback effectiever is als de student eerst zelf geprobeerd 

heeft om een oplossing voor een probleem te vinden (Shute, 2008). Uit onderzoek blijkt dat effectieve 

timing  afhankelijk is van specifieke taakkenmerken (o.a. complexiteit en beoogde leeropbrengst) en 

studentkenmerken (o.a. leervermogen).  Feedback kan direct of uitgesteld worden gegeven. Directe 

feedback blijkt effectiever te zijn om fouten en misconcepten te corrigeren, bij relatief moeilijke taken, 

bij lager niveau leeropbrengsten (zoals reproductie, kennis en inzicht) en bij laag- of gemiddeld 

presterende studenten. Uitgestelde feedback blijkt effectiever te zijn bij relatief eenvoudige taken, bij 

hoger niveau leeropbrengsten (zoals toepassing en transfer) en bij hoog presterende studenten (Narciss 

& Huth, 2004; Shute, 2008). 

 

Feedback-kenmerken m.b.t. inhoud: 

- Niveau 

- Specificiteit (type) 

- Mate van sturing  

- Duidelijkheid 

- Referentie 

- Lading 

- Functie                   

 

De inhoud van feedback kan zich richten op vier verschillende niveaus, te weten het niveau van:  

de taak, het proces, de zelfregulatie en de persoon (Hattie & Timperley, 2007).  

Taak-feedback gaat over de juistheid en volledigheid van de uitgevoerde taak (antwoorden, 

oplossingen). Proces-feedback gaat over de oplosstrategie die gebruikt is (methode, formules). 

Zelfregulatie-feedback is gericht op het zelfevaluerend en reflectief vermogen van de student. 

Persoons-feedback is gericht op de student zelf (complimenten, kritiek). Feedback op persoonsniveau 

zegt niets over de uitgevoerde taak en wordt als niet effectief beschouwd (Hattie & Timperley, 2007; 

Kluger & DeNisi, 1996). Negatieve feedback op persoonsniveau  ondermijnt zelfs het leren (Kluger & 

DeNisi, 1996; Shute, 2008). Effectieve feedback richt zich primair op de taak en het proces dat is 

doorlopen en geeft suggesties voor verbetering (Kluger & DeNisi, 1996; Narciss & Huth, 2004; Shute, 

2008). Zelfregulatie-feedback is effectief als het leidt tot meer zelfvertrouwen (Brookhart, 2008). 
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Met betrekking tot de specificiteit van de feedbackboodschap worden door Shute (2008) verschillende 

typen van feedback onderscheiden, te weten:  

kennis van het resultaat (KR), kennis van de correcte respons (KCR) en uitgebreide feedback (EF). 

KR feedback geeft alleen aan of het antwoord juist of onjuist is, maar geeft niet het juiste antwoord.   

KCR feedback geeft wel het juiste antwoord. Deze twee feedbacktypen zijn eenvoudig en kort.  

EF feedback is uitgebreider en specifieker. Dit feedbacktype kent veel variaties, zoals foutindicatie in 

een uitwerking, uitleg over de oplosstrategie, toelichting waarom een antwoord fout is, verwijzing 

naar studiemateriaal en geven van hints. Het juiste antwoord hoeft hierbij niet altijd te worden 

gegeven. In het algemeen wordt in de literatuur verondersteld dat feedback effectiever is als deze 

specifiek is. Te weinig specificiteit kan bij studenten leiden tot onbruikbaarheid en frustratie (Shute, 

2008). Volgens Narciss en Huth (2004) is het voor het bereiken van hoger niveau leeropbrengsten (o.a. 

toepassing en transfer) nodig om EF feedback te gebruiken. In haar review concludeert Shute (2008) 

dat de effectiviteit van het feedbacktype afhankelijk is van specifieke studentkenmerken (o.a. 

leervermogen, zelfvertrouwen, leeroriëntatie en voorkennis). Bij hoog presterende studenten blijkt KR 

feedback meestal voldoende, omdat zij graag uitgedaagd worden. Ter ondersteuning van laag- of 

gemiddeld presterende studenten wordt KCR feedback met een vorm van EF feedback aanbevolen. 

Studenten die weinig zelfvertrouwen hebben, zijn gebaat met specifieke feedback (EF), zelfverzekerde 

studenten in veel gevallen juist niet (Shute, 2008). Bij studenten met een lage leeroriëntatie of een 

hoge prestatieoriëntatie is specifieke en doelgerichte feedback het meest effectief (Davis et al, 2005).  

Als studenten weinig voorkennis hebben, blijkt het effectief te zijn om EF feedback te focussen op de 

specifieke respons van de student. Bij  veel voorkennis kan EF feedback beperkt blijven tot het 

onderwerp (Narciss & Huth, 2004). In de mate van sturing in de feedback kan onderscheid worden 

gemaakt in ondersteunende/directieve feedback (veel docentsturing) en uitdagende/facilitaire 

feedback (weinig docentsturing). Ter ondersteuning van laag/gemiddeld presterende studenten blijkt 

directieve feedback het meest effectief. Hoog presterende studenten worden juist uitgedaagd met 

facilitaire feedback (zoals hints) om tot een goede oplossing te komen (Brookhart, 2008; Moreno, 

2004; Shute, 2008). Uit diverse onderzoeken blijkt dat het belangrijk is dat de feedbackboodschap voor 

de student duidelijk is. Dit kan o.a. worden bereikt door weinig tekst, eenvoudige bewoordingen, focus 

op een beperkt aantal aspecten en checken of de boodschap bij de student is overgekomen (Moreno, 

2004; Shute, 2008). Feedback kan gerefereerd zijn aan opgestelde criteria voor de taak, aan de 

normatieve prestatie ten opzichte van andere studenten of aan de vorige prestatie van de student zelf. 

Normatieve vergelijking met de prestatie van andere studenten is ineffectief en moet worden 

vermeden (Kluger & DeNisi, 1996). Het meest effectief is om de feedback te refereren aan opgestelde 

criteria of aan de vorige prestatie (Brookhart, 2008). Dit laatste met name bij laag presterende 

studenten waarbij een verbetering wordt waargenomen. Over de lading van feedback verschillen de 

meningen in de literatuur. Feedback kan positief of negatief zijn. In het algemeen wordt verondersteld 

dat positieve, constructieve feedback het meest effectief is voor het leerproces (Brookhart, 2008; 

Hamer, 2010). Volgens Hattie en Timperley (2007) echter hangt het effect van positieve en negatieve 

lading mede af van studentkenmerken (o.a. commitment voor de taak en zelfvertrouwen). Als een 

student gecommiteerd is aan de taak is positief feedback vaak het meest effectief, terwijl in het geval 

de student niet gecommiteerd is aan de taak de kans groter is dat er geleerd wordt van negatieve 

feedback. Studenten met veel zelfvertrouwen lijken het best te leren van negatieve feedback. De 

functie van  feedback kan beschrijvend of beoordelend zijn. Effectieve feedback is een beschrijving van 

een objectieve observatie in het werk van een student zonder waardeoordeel  (Brookhart, 2008).  
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Met het geven van cijfers moet worden opgepast, omdat dit kan leiden tot demotivatie en stagnatie 

van het leerproces. Dit geldt ook voor feedback die door de student als controlerend wordt ervaren 

(Brookhart, 2008; Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008) 

 

3.2 Specifieke studentkenmerken en taakkenmerken   

Over een aantal feedback-kenmerken is de literatuur eenduidig als het gaat om effectiviteit. Er zijn 

echter feedback-kenmerken waarvan de effectiviteit afhankelijk blijkt te zijn van specifieke 

studentkenmerken en taakkenmerken (Hattie & Timperley, 2007; Kluger & DeNisi, 1996; Narciss & 

Huth, 2004; Shute, 2008). De studentkenmerken die hierbij volgens de literatuur een rol spelen zijn: 

voorkennis, leerlingniveau/leervermogen, mate van zelfvertrouwen, commitment voor de taak en 

leeroriëntatie. De taakkenmerken die volgens de literatuur invloed hebben zijn: beoogde 

leeropbrengst/taxonomie, complexiteit van de taak, relatie met instructie/context en relatie met 

leertheorie. Om een specifiek feedbackmodel te kunnen ontwerpen voor het feedbackexperiment bij 

het vak sterkteleer, zijn de specifieke studentkenmerken van de onderzoeksgroep en de specifieke 

taakkenmerken van de feedbackopgave nader bekeken.  

 

Studentkenmerken:      

- Voorkennis 

- Leerlingniveau / leervermogen 

- Mate van zelfvertrouwen 

- Commitment voor de taak 

- Leeroriëntatie 

 

De studentkenmerken van de onderzoeksgroep zijn niet eenduidig; studenten hebben verschillende 

persoonskenmerken en achtergrondkenmerken. Om toch tot een uniform feedbackmodel te kunnen 

komen voor het experiment bij het vak sterkteleer, wordt uitgegaan van de gemiddelde 

studentkenmerken van de onderzoeksgroep. Deze zijn bepaald aan de hand van gesprekken met 

betrokken vakdocenten en informatie uit de studentevaluatie van het onderwijs uit periode 1 

(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2014). Onderstaand zijn de resultaten hiervan weergegeven: 

 

De relevante voorkennis die studenten gemiddeld hebben voor het vak sterkteleer in periode 2 is 

beperkt. De benodigde voorkennis van wiskunde blijkt vaak niet voldoende geautomatiseerd aanwezig 

te zijn of te ver zijn weggezakt (o.a. differentiëren, algebraïsche vaardigheden, omrekening van 

eenheden). De voorkennis van mechanica is beperkt tot het vak statica uit periode 1. Sterkteleer bevat 

echter veel nieuwe onderwerpen, waarvoor meer inzicht en modelvorming nodig is. De studenten 

hebben een gemiddeld leerniveau/leervermogen, gebaseerd op HAVO NT. Het zelfvertrouwen van de 

studenten is gemiddeld genomen niet erg hoog. Studenten hebben in periode 1 gemerkt dat het 

tempo en de moeilijkheidsgraad hoger zijn dan in de vooropleiding. Studenten merken dat ze harder 

moeten werken en meer moeten plannen dan in hun vooropleiding om voldoende studieresultaten te 

halen. De commitment voor de taak van studenten is gemiddeld genomen hoog. Studenten hebben 

zelf voor deze beroepsopleiding gekozen en zien een relatie tussen het vak sterkteleer en het beroep. 

De meeste studenten zijn nog onzeker over hun leerprestaties en zijn gemotiveerd om opgaven in te 

leveren, waarop ze van een docent feedback krijgen. Qua leeroriëntatie wordt opgemerkt dat 

studenten in deze fase van de opleiding in het algemeen nog erg gericht zijn op de performance 

(tentamenresultaat) en minder op het leren zelf. 
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Taakkenmerken:          

- Leeropbrengst / taxonomie 

- Complexiteit 

- Relatie met instructie/context 

- Relatie met leertheorie 

 

De taak waarop feedback wordt gegeven is een huiswerkopgave van het vak sterkteleer in periode 2. 

De specifieke taakkenmerken zijn bepaald aan de hand van gesprekken met betrokken vakdocenten. 

Onderstaand zijn de resultaten hiervan weergegeven: 

 

De beoogde leeropbrengsten van de huiswerkopgaven bij het vak sterkteleer zijn gericht op kennis, 

inzicht en reproductie. Dit zijn leeropbrengsten van een lager niveau dan bijvoorbeeld toepassing of 

transfer. De complexiteit van de huiswerkopgaven is voor studenten relatief hoog. De meeste 

studenten vinden het moeilijk om een goede probleemanalyse te maken (modelvorming).  

Naast meer inzicht wordt er ook meer rekenvaardigheid van studenten verwacht dan in de 

vooropleiding. Ook hier hebben veel studenten moeite mee. De context is voor de meeste studenten 

aansprekend; sterkteberekeningen zijn nodig bij een mechanisch ontwerp. Er is voor studenten een 

duidelijke relatie tussen de opgave waarop feedback wordt gegeven en de instructie in het college. 

Deze relatie komt ook tot uiting in het bijbehorende leerboek. De opgegeven taak (huiswerkopgave) 

sluit aan bij de cognitivistische leertheorie. Hierop is ook de instructie gebaseerd. 

 

3.3 feedbackmodel voor experiment 
Door de theorie over effectieve feedback uit de literatuur (zie paragraaf 3.1) af te stemmen op de 

specifieke studentkenmerken van de onderzoeksgroep en specifieke taakkenmerken van de 

feedbackopgave (zie paragraaf 3.2), kan een feedbackmodel worden opgesteld dat het meest effectief 

is voor het experiment bij het vak sterkteleer. Onderstaand is beschreven welke keuzes en afwegingen 

daarbij zijn gemaakt. 

 

Voor de feedbackgever en de fysieke vorm van feedback is om praktische reden gekozen voor 

schriftelijke feedback door een docent en niet door een computer. Beiden worden in de literatuur als 

effectief gezien (Kluger & DeNisi, 1996). Voor de feedbackontvanger is gekozen voor de individuele 

student. Dit blijkt effectiever te zijn dan feedback aan een groep (Brookhart, 2008; Shute, 2008). Een 

regelmatige frequentie en afstemming verhoogt volgens Kluger en DeNisi (1996) het feedbackeffect. 

Daarom is gekozen voor wekelijkse feedback op 1 huiswerkopgave, afgestemd op de instructie in het 

college. Het feedbackformulier met feedback op de huiswerkopgave wordt de volgende dag aan de 

studenten teruggeven. Deze timing-keuze is gebaseerd op de specifieke student- en taakkenmerken van 

het experiment: directe feedback blijkt effectief  te zijn bij relatief moeilijke taken, bij lager niveau 

leeropbrengsten en bij gemiddeld presterende studenten (Narciss & Huth, 2004; Shute, 2008). Er is 

gekozen voor het geven van vakinhoudelijke feedback op taak- en procesniveau. Dat blijkt volgens 

Hattie en Timperley (2007) effectief te zijn. De hoeveelheid feedback is effectief als het voor de student 

behapbaar is (Brookhart, 2008; Shute, 2008). Daarnaast moet de feedbackboodschap zo duidelijk 

mogelijk zijn (Moreno, 2004; Shute, 2008). Daarom wordt gekozen om het feedbackformulier te 

voorzien van weinig tekst die goed leesbaar is, eenvoudig taalgebruik en teksthoeveelheid in balans met 

het werk. In de volgende les wordt mondeling gecontroleerd of studenten de schriftelijk feedback 

begrepen hebben. Er is gekozen om  studenten veel sturing te geven door correctieve feedback.  
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Dit blijkt effectief te zijn bij gemiddeld presterende studenten (Brookhart, 2008; Moreno, 2004, Shute, 

2008). Er wordt voor gekozen om specifieke feedback te geven. Volgens literatuur is dat het meest 

effectief (Shute, 2008). Het type feedback is afgestemd op de studentkenmerken van de groep; 

gemiddeld presterende studenten die geen hoge mate van zelfvertrouwen hebben en meer gericht zijn 

op prestatie dan leren zijn het beste gebaat bij een combinatie van KCR feedback met EF feedback 

(Davis et al, 2005; Shute, 2008). Bij de EF feedback zal de focus liggen op de specifieke respons van de 

student, omdat dat het meest effectief is als de voorkennis van de student beperkt is (Narciss & Huth, 

2004). Voor de duidelijkheid wordt er voor gekozen om de feedback ook te relateren aan criteria. Dat 

zijn dezelfde criteria waarop het tentamen zal worden beoordeeld. Er zal geen normatieve vergelijking 

worden gemaakt met de prestatie van andere studenten.  Dat wordt namelijk in de literatuur als 

ineffectief bevonden (Kluger & DeNisi, 1996). Voor de lading van de feedbackboodschap wordt gekozen 

voor positieve, constructieve feedback. Dat wordt in het algemeen verondersteld effectiever te zijn dan 

negatieve feedback (Brookhart, 2008; Hamer, 2010). Het past ook bij de specifieke studentkenmerken 

van de groep: voor studenten die gecommiteerd zijn aan de taak, maar nog geen hoge mate van 

zelfvertrouwen hebben, is positieve feedback het meest effectief (Hattie & Timperley, 2007). Op basis 

hiervan wordt ook gekozen om feedback op het feedbackformulier te schrijven in groen en niet in rood. 

Uit de literatuur blijkt dat beoordelende en controlerende feedback als niet effectief wordt bevonden 

(Brookhart, 2008; Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). Daarom wordt gekozen voor een 

beschrijvende feedbackfunctie, worden geen cijfers gegeven en is de deelname voor studenten 

vrijblijvend. Tabel 3 toont het gekozen feedbackmodel voor het feedbackexperiment bij sterkteleer. 

Dit model is getoetst in enkele gesprekken met experts, te weten 2 natuurkundedocenten 

(bovenbouw HAVO) en 2 techniekdocenten (HBO) met minimaal 8 jaar ervaring. Alle docenten gaven 

aan dat het feedbackmodel overeenkwam met hun beeld over effectieve feedback voor studenten. 

 

Tabel 3: Feedbackmodel voor experiment 

 

            Feedback-kenmerken effectief op basis van literatuur ontwerpkeuze feedbackmodel

 Uitvoering  Feedbackgever  docent of computer  docent

 Feedbackontvanger  individuele student  individuele student

 Fysieke vorm  schriftelijk of computer  schriftelijk 

 Hoeveelheid  behapbaar, stapsgewijs gegeven  behapbaar, niet te veel, goede balans in relatie tot werk,

 gerelateerd aan tentamencriteria

 Frequentie  regelmatig  feedback per week op 1 huiswerkopgave, 

 frequent, maar wel afgestemd  afgestemd op instructie

 Timing  NC  directe feedback, 

 feedback op huiswerkopgave de volgende dag teruggeven

 Inhoud  Niveau  taak, proces , zelfregulatie, niet op persoon  taak en proces; 

 vakinhoudelijke feedback

 Specificiteit (type)  NC  specifiek zijn --> combinatie KCR+ EF 

 response afhankelijk

 Duidelijkheid  zo duidelijk mogelijk  leesbaar, eenvoudig taalgebruik, weinig tekst, 

 focus op criteria, controleren of boodschap overkomt

 Mate van sturing  NC  veel sturing: ondersteunend/directief/correctief

 Vergelijking  niet normatief, refererend aan criteria  niet normatief, refererend aan tentamencriteria 

 en eigen performance  en eigen performance

 Lading  NC  positief, opbouwend en constructief

 feedback geschreven in groen (niet rood)

 Functie  beschrijvend, niet beoordelend  beschrijvend, niet beoordelend, geen cijfers geven

 niet controlerend  niet controlerend; deelname vrijblijvend

*) NC = Niet Consistent in literatuur, afhankelijk van specifieke studentkenmerken en taakkenmerken
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4. Resultaten experiment 
 

4.1  Beschrijvende statistiek    
In tabel 4 zijn voor de klassen P2.1 t/m P2.4 de gemiddelde tentamencijfers met spreiding  

(standaarddeviatie SD) weergegeven voor het vak sterkteleer, waarbij het experiment heeft 

plaatsgevonden en voor het vak statica uit de vorige periode (voormeting).  

 

 

 Tabel 4: Gemiddelde tentamencijfers met spreiding 

 
 

 

De vierde kolom laat zien dat in klas P2.4 het gemiddelde en de spreiding van het tentamencijfer 

voor sterkteleer duidelijk afwijkend is ten opzichte van de andere klassen. In de derde kolom valt op 

dat de klassen P2.3 en P2.4 duidelijk lagere cijfers voor statica hebben gehaald dan P2.1 en P2.2. Er 

kan hieruit worden geconstateerd dat er, ondanks een willekeurige toewijzing, onbalans is  tussen de 

controle- en interventiegroep. Om verder in te zoomen op de afwijking in het sterkteleercijfer van 

klas P2.4 is gekeken naar de histogrammen van alle klassen. Hieruit blijkt dat in klas P2.4 relatief 

meer studenten een tentamenscore hebben lager dan het cijfer 1,5. Het minimale tentamencijfer op 

de HAN is vastgesteld op 1,0. Van studenten die in deze fase van de propedeuse een lager cijfer 

halen dan 1,5 mogen we veronderstellen dat ze niet meer serieus met de studie bezig zijn. Uit 

ervaring van de HAN blijkt namelijk dat studenten juist in deze studiefase een afweging maken om 

met de studie te stoppen. Opvallend hierbij is ook dat in klas P2.4 het aantal keren dat feedback 

gevraagd wordt, afneemt. Dat zou inderdaad kunnen duiden op minder serieus studiegedrag (zie 

tabel 5). 

 

 

 Tabel 5: Aantal keren feedback per klas en per week 

 

                                              tentamencijfer

statica STA sterkteleer STE

Klas Aantal studenten gem (SD) gem (SD)

P2.1*)  19 6,6 (1,66) 6,6 (2,02)

P2.2*)  19 6,8 (1,77) 6,2 (2,26)

 P2.3**)  17 5,3 (2,22) 6,6 (2,03)

 P2.4**) 19 5,8 (1,88) 4,7 (3,06)

*) = controlegroep, **) = interventiegroep bij STE experiment N=74

Missing data is niet meegerekend. Standaarddeviatie is tussen haakjes aangegeven.

Klas                      Week

1 2 3 4 5 6 totaal

P2.1  0 0 0 0 0 0 0

P2.2 0 0 0 0 0 0 0

P2.3 14 13 9 12 11 11 70

P2.4 18 17 8 11 5 2 61
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Door in alle klassen de studenten met een tentamencijfer lager dan 1,5 te verwijderen, wordt de 

meting zuiverder. Tabel 6 toont de gemiddelde tentamencijfers met spreiding, gecorrigeerd voor 

cijfers >1,5. 

 

 

 Tabel 6: Gemiddelde tentamencijfers met spreiding, gecorrigeerd voor cijfers>1,5 

 
 

 

De gemiddelde tentamencijfers bij sterkteleer komen nu in alle klassen redelijk overeen. Uit de 

vergelijking van kolom 3 met kolom 4, lijkt er alleen in de interventiegroep (P2.3 en P2.4) een 

positieve ontwikkeling te zijn in het gemiddelde tentamencijfer. Doordat er uit de voormeting 

(tentamen statica) een niveauverschil in de klassen is geconstateerd, kan het effect van de 

interventie niet worden bepaald met een T-test. Daarom is het nodig om een meervoudige 

regressieanalyse uit te voeren, die corrigeert voor het beginniveau (tentamencijfer statica). 

 

4.2 Regressieanalyse op interventiegroep   
Het eerste lineaire regressiemodel dat wordt bekeken, beschrijft het effect van de interventiegroep 

en het effect van het tentamencijfer statica op het tentamencijfer sterkteleer. De regressieformule 

ziet er als volgt uit: 

   YSTE  =  β0  +  β1(INT)  +  β2(STA)  + ε     (1) 

 

YSTE is de afhankelijke variabele tentamencijfer sterkteleer. β0 is de constante van de regressie-

analyse (intercept).  β1 is het gemiddeld effect van de onafhankelijke variabele interventiegroep (INT) 

op het tentamencijfer sterkteleer (YSTE). Studenten uit de controlegroep (P2.1 en P2.2) krijgen voor 

INT de waarde “0” en studenten uit de interventiegroep (P2.3 en P2.4 ) krijgen voor INT de waarde 

“1”.  β2 is het gemiddeld effect van de onafhankelijke variabele tentamencijfer statica (STA) op het 

tentamencijfer sterkteleer (YSTE). Door deze term op te nemen wordt het effect β1 preciezer gemeten  

(correctie op beginniveau, tentamencijfer statica). ε staat voor de niet verklaarde overgebleven 

afwijking van de individuele student ten opzichte van het model. Tabel 7 toont een tweetal 

regressieanalyses (model 1 en model 2) gebaseerd op regressieformule (1). In model 1 is alleen het 

effect van de interventiegroep (INT) meegenomen, in model 2 is zowel het effect van de 

interventiegroep (INT) meegenomen als het effect van het tentamencijfer statica (STA). 

 

 

                                              tentamencijfer

statica STA sterkteleer STE

Klas Aantal studenten gem (SD) gem (SD)

P2.1*)  19 6,6 (1,66) 6,6 (2,02)

P2.2*)  18 6,8 (1,81) 6,4 (1,97)

 P2.3**)  17 5,3 (2,22) 6,6 (2,03)

 P2.4**) 14 5,8 (2,02) 6,2 (2,17)

*) = controlegroep, **) = interventiegroep bij STE experiment N=68

Missing data is niet meegerekend. Standaarddeviatie is tussen haakjes aangegeven.
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Tabel 7: Regressieanalyses voor tentamencijfer sterkteleer volgens regressieformule (1) 

 
 

 

In model 1 wordt een negatief effect waargenomen van de interventiegroep (INT) op het 

tentamencijfer sterkteleer. Het effect is echter verre van significant (p=0,837) en het model verklaart 

voor slechts 0,1% de variantie in het tentamencijfer sterkteleer (R2=0,001). Wordt het tentamencijfer 

statica (STA) bij de analyse betrokken (model 2) dan wordt wel een positief effect van de 

interventiegroep waargenomen op het tentamencijfer sterkteleer. Hoewel ook dit effect verre van 

significant is (p=0,417), verklaart het model voor 18,9% de variantie in het tentamencijfer sterkteleer 

(R2=0,189). Op basis van deze resultaten zou echter de nulhypothese van geen effect moeten worden 

aangenomen. Wel dient opgemerkt te worden dat het model een significant verband laat zien tussen 

het tentamencijfer statica (STA) en het tentamencijfer sterkteleer.  

 

4.3 Regressieanalyse op feedbackomvang   

Niet alle studenten uit de interventiegroep hebben in gelijke mate deelgenomen aan het 

feedbackexperiment. Het aantal keren dat feedback aan een student is gegeven is nauwkeurig 

bijgehouden. De bijbehorende variabele wordt feedbackomvang (FB) genoemd en heeft een discrete 

waarde tussen 0 en 6. Studenten uit de controlegroep krijgen voor FB de waarde “0”.  

Door in regressieformule (1) de onafhankelijke variabele interventiegroep (INT) te vervangen door de 

onafhankelijke variabele feedbackomvang (FB) wordt het regressiemodel zuiverder. De nieuwe 

regressieformule ziet er dan als volgt uit: 

 

   YSTE  =  β0  +  β1(FB)  +  β2(STA)  + ε     (2) 

 

Tabel 8 toont een tweetal regressieanalyses (model 3 en model 4) gebaseerd op regressieformule (2). 

In model 3 is alleen het effect van de feedbackomvang (FB) meegenomen, in model 4 is zowel het 

effect van de feedbackomvang (FB) meegenomen als het effect van het tentamencijfer statica (STA). 

 

 

 

 

 

                                                     Model

1 2

Const                                     (β0) 6,535*** (0,334) 3,500*** (0,850)

INT                                           (β1) -0,104      (0,504) 0,389        (0,475)

STA                                         (β2) 0,454*** (0,119)

N 68 68

R2 0,001 0,189

Afhankelijke variabele: tentamencijfer sterkteleer STE 

Onafhankelijke variabelen: interventiegroep INT (0 of 1), tentamencijfer statica STA

Standaard error is tussen haakjes aangegeven. 

*** = significant p< 0,01 ; ** = significant p< 0,05 ; * = significant p< 0,1



    

17 
 

Tabel 8: Regressieanalyses voor tentamencijfer sterkteleer volgens regressieformule (2) 

 
 

In model 3 wordt een gemiddeld effect β1 van 0,126 waargenomen van de feedbackomvang (FB) op 

het tentamencijfer sterkteleer. Dat betekent dat per keer feedback het tentamencijfer sterkteleer 

gemiddeld 0,126 hoger wordt. Statistisch gezien is deze waarde echter niet significant (p=0,293). 

Model 3 verklaart voor 1,7% de variantie in het tentamencijfer sterkteleer (R2=0,017). Door het 

tentamencijfer statica (STA) toe te voegen, wordt het beginniveau van de studenten in de analyse 

betrokken (model 4). Er wordt dan een gemiddeld effect β1 van 0,204 waargenomen; per keer 

feedback wordt het tentamencijfer sterkteleer gemiddeld 0,204 hoger. Het effect is nu significant 

(p=0,064) op een significantieniveau α=0,1. Ook de determinatiecoëfficiënt van het model gaat 

duidelijk omhoog (R2=0,224). Door het effect β1  te delen door de gemiddelde standaarddeviatie van 

het tentamencijfer sterkteleer vinden we hier:  Cohen’s  d=0,1  per keer dat feedback wordt gegeven. 

 

4.4 Ervaringen van docenten   
1) Hoe groot is de docentbelasting geweest bij het feedbackexperiment?  

De docenten geven aan maximaal 1 uur per week te hebben besteed aan het geven van feedback 

aan studenten in hun klas. Deze tijd is inclusief het controleren of de schriftelijke feedback is 

begrepen, nadat het feedbackformulier is teruggeven. De docenten ervaren dit niet als een grote 

belasting. De docent van klas P2.4 geeft aan dat het de laatste 2 weken minder tijd kostte, omdat er 

toen door minder studenten feedback werd gevraagd.  

 

2)  Welke invloed heeft het geven van feedback gehad op de omgang met studenten? 

De docenten merken op dat er door het geven van feedback een beter en persoonlijker contact met 

studenten is ontstaan. Bij het teruggeven van het feedbackformulier was er een moment van 

individuele aandacht. Docenten geven aan dat ze de namen van studenten sneller leerde kennen. 

Door het geven van feedback wisten docenten welke studenten met bepaalde onderdelen moeite 

hadden. Hiermee kon tijdens de les rekening worden gehouden.  

 

3) Welke veranderingen zijn bij studenten merkbaar door het geven van feedback? 

De docenten merken op dat studenten elkaar stimuleren om het feedbackformulier in te leveren. 

Verder wordt aangegeven dat studenten die feedback krijgen meer aan het werk zijn en minder 

uitstelgedrag vertonen. De indruk is ook dat bij deze studenten het zelfvertrouwen toeneemt. 

                                                     Model

3 4

Const                                     (β0) 6,294*** (0,309) 3,284*** (0,785)

FB                                           (β1) 0,126        (0,119) 0,204*      (0,108)

STA                                         (β2) 0,465*** (0,114)

N 68 68

R2 0,017 0,224

Afhankelijke variabele: tentamencijfer sterkteleer STE 

Onafhankelijke variabelen: feedbackomvang FB (discreet 0 - 6), tentamencijfer statica STA

Standaard error is tussen haakjes aangegeven. 

*** = significant p< 0,01 ; ** = significant p< 0,05 ; * = significant p< 0,1
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5. Conclusies  
De voor dit onderzoek opgestelde onderzoeksvraag luidt (zie paragraaf 1.4): 

 

”Wat is de invloed van het geven van inhoudelijke feedback bij het mechanicavak sterkteleer in 

periode 2 van het eerste studiejaar HAN-Werktuigbouwkunde, op de tentamencijfers voor dit vak?”  

 

Als we de tentamencijfers lager dan 1,5 buiten beschouwing laten, blijken de gemiddelde 

tentamencijfers voor sterkteleer in de interventie- en controlegroep redelijk met elkaar over een te 

komen (beantwoording deelvraag 3). Op basis van deze bevinding lijkt er in eerste instantie geen 

positief effect te zijn van de feedbackinterventie op het tentamencijfer sterkteleer.  

 

Door verder te kijken naar de beginsituatie (tentamencijfer statica) is een niveauverschil 

geconstateerd tussen de interventie- en controlegroep. Ondanks een willekeurige toewijzing van de 

groepen, is het gemiddeld beginniveau van de interventiegroep lager dan van de controlegroep. Dat 

betekent dat er in de interventiegroep een positieve ontwikkeling in tentamencijfers is waar te nemen 

en in de controlegroep niet (beantwoording deelvraag 4).  

 

Door in een meervoudige regressieanalyse te controleren op het beginniveau  (tentamencijfer statica) 

is een positief effect van de feedbackinterventie gevonden. Het gemiddeld effect van de 

feedbackomvang op het tentamencijfer sterkteleer bedraagt 0,204. Dat betekent dat per keer dat er 

feedback aan een student is gegeven, het tentamencijfer sterkteleer gemiddeld 0,204 hoger wordt.  

Er is geconstateerd dat dit effect significant is (p=0,064). Dat betekent dat de nulhypothese (geen 

effect) kan worden verworpen. De kans dat de nulhypothese ten onrechte wordt verworpen bedraagt 

6,4%. De bij de onderzoeksvraag geformuleerde hypothese “Inhoudelijke feedback bij het vak 

sterkteleer leidt tot hogere tentamencijfers van studenten”, kunnen we op basis hiervan aannemen.  

 

Het gevonden effect uitgedrukt in Cohen’s d bedraagt d=0,1 per keer feedback.  Als een student in de 

periode van zes weken vier keer feedback heeft gekregen, leidt dat tot een gemiddeld effect van 

d=0,4. Als een student elke week feedback heeft gekregen (zes keer), leidt dat tot een gemiddeld 

effect van d=0,6. De grootteorde van het feedbackeffect komt overeen met de waarden die in de 

literatuur zijn gevonden. Shute (2008) komt op een effectgrootte van d=0,4-0,8  die  feedback kan 

hebben op de leerprestatie, mits de feedback inhoudelijk goed is en op een correcte wijze wordt 

gegeven. Ook Hattie en Timperley (2007) komen tot overeenkomstige effectgroottes bij effectieve 

feedback. De gevonden invloed van de feedbackomvang (frequentie) op de effectgrootte wordt 

onderschreven door de meta-analyse die Kluger en DeNisi (1996) hebben uitgevoerd.  

 

De ervaringen van de docenten die feedback hebben gegeven zijn positief. De docentbelasting is 

maximaal  1 uur per week per klas en wordt acceptabel gevonden. Door de feedback is een beter en 

persoonlijker contact met studenten ontstaan. Bij studenten die feedback krijgen wordt een betere 

werkhouding waargenomen. Tevens bestaat de indruk dat bij deze studenten het zelfvertrouwen 

toeneemt. 
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6. Discussie 
Kijkend naar de geldigheid van het experiment valt op dat het nodig was om rekening te houden met 

twee bedreigingen. Ten eerste is geconstateerd dat er in klas P2.4 meer hele lage tentamencijfers 

sterkteleer (cijfer<1,5) waren dan in de andere klassen. De veronderstelling is dat in klas P2.4 meer 

studenten zaten die in deze fase van de propedeuse niet meer serieus met de studie bezig waren. Dat 

wordt ondersteund door de afnemende vraag naar feedback in klas P2.4. Door in alle klassen de 

tentamencijfers lager dan 1,5 te verwijderen, is hiervoor een  correctie uitgevoerd. Ten tweede is er, 

ondanks willekeurige toewijzing, onbalans geconstateerd in het beginniveau van de interventie- en 

controlegroep. Hiervoor is een juiste correctie uitgevoerd door met meervoudige regressie  het 

verschil in beginniveau (tentamencijfer statica) in de analyse te betrekken. Door de eerste correctie is 

de interventiegroep wat kleiner geworden ten opzichte van de controlegroep (N=31 t.o.v. N=37). 

Aangezien beide correcties echter met goede onderbouwing zijn uitgevoerd en er een statistisch 

significant effect gevonden is, kunnen we stellen dat de interne validiteit van het experiment 

gewaarborgd is.  

 

Omdat er bij het experiment is uitgegaan van studentkenmerken die horen bij een typisch gemiddelde 

werktuigbouwkundestudent, verwacht ik een aanzienlijke externe validiteit van het experiment als het 

gaat om transitie naar andere technische theorievakken binnen de opleiding Werktuigbouwkunde.  

Over de externe validiteit van het experiment met betrekking tot technische theorievakken bij andere 

opleidingen van het instituut Engineering van de HAN valt nog niet veel te zeggen. Hetzelfde geldt voor 

de externe validiteit naar andere HBO-instellingen. Dat komt met name, omdat er bij het experiment is 

uitgegaan van studentkenmerken die horen bij een typisch gemiddelde werktuigbouwkundestudent. 

Bij andere opleidingen kunnen andere studentkenmerken een rol spelen, zoals bijvoorbeeld verschillen 

tussen jongens en meisjes, andere vooropleidingprofielen of een andere motivatie voor het vak. 

 

Op basis van het gevonden effect van feedback op de tentamencijfers, zullen er door het geven van 

feedback minder tentamencijfers onvoldoende zijn. Uitgaande van een effectgrootte d=0,1 per keer 

feedback, volgt uit statistische berekening dat er in de onderzoeksgroep ca. 18% meer voldoendes 

zouden zijn geweest als alle studenten 6 keer feedback hadden gekregen (voldoende is cijfer >=5,5). 

In een klas van 23 studenten zijn dat 4 studenten meer met een voldoende. Op die manier wordt 

inzichtelijk dat feedback kan bijdragen aan studiesucces. Een additionele bijdrage van feedback aan 

studiesucces zou kunnen ontstaan, doordat het contact tussen docenten en studenten verbetert. 

Volgens Ruis (2007) draagt academische integratie namelijk bij aan studiesucces. 

 

7. Aanbevelingen 
De inzichten uit dit onderzoek binnen de opleiding Werktuigbouwkunde van de HAN kunnen worden 

meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe gemeenschappelijke curriculum van het instituut 

Engineering van de HAN (Engineering 2.0). Hieraan wordt op dit moment door de curriculum-

ontwikkelgroep engineering (COGE) gewerkt. In dat kader wordt geadviseerd om enkele 

vervolgexperimenten op te zetten bij andere opleidingen van het instituut Engineering. Hiervoor kan 

de huidige onderzoeksopzet worden gebruikt. Door het toetsen van de validiteit van het uitgevoerde 

onderzoek bij andere opleidingen wordt de statistische power van het onderzoek vergroot, waardoor 

een verantwoorde keuze gemaakt kan worden voor het nieuwe gemeenschappelijke curriculum.   
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In het kader van verhogen van studiesucces kunnen de bevindingen uit dit onderzoek ook relevant 

zijn voor andere HBO-instellingen. In dat geval wordt geadviseerd om zelf een experiment op te 

zetten, omdat de resultaten uit dit onderzoek opleidingsspecifiek zijn en mede bepaald worden door 

studentkenmerken van de onderzoeksgroep. 
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Bijlage I:  Overzicht feedback-kenmerken       
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Bijlage II:  Feedbackformulier 
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