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Digitale leermiddelen hebben een grote toegevoegde waarde in het basisonderwijs.
Kinderen vinden het leuk om er zelfstandig mee te werken en het bespaart de leerkracht
veel nakijktijd. Maar het grootste voordeel van digitale middelen is dat ze leerlingen directe
feedback kunnen geven. En juist hier zit een groot verschil in het aanbod. Krijgen de
kinderen alleen feedback in de vorm van goed/fout of geeft de feedback écht inzicht in het
hoe en waarom van het antwoord? Malmberg besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van
directe feedback. Zodat u en de kinderen optimaal profiteren van de voordelen van digitaal
werken.
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Toegevoegde waarde
Met de komst van tablets groeit het gebruik van
digitale leermiddelen harder dan ooit. Zeker voor
vakken zoals rekenen en spelling, waarbij meestal
één oplossing juist is, kan het beoordelen van
antwoorden prima door een digitaal leermiddel
worden gedaan. Bij het intoetsen van het antwoord
krijgt het kind direct te zien of het goed of fout
is. Maar wat leert het kind hiervan? Er is veel
onderzoek gedaan naar de effecten van directe
feedback op het leerproces. Het blijkt dat de
kwaliteit van de feedback zeer bepalend is
voor de prestaties én motivatie van ieder kind.
Een belangrijk punt voor scholen die digitale
leermiddelen willen aanschaffen. Vooral omdat
elke aanbieder van digitale middelen zijn eigen
kwaliteitseisen aan feedback stelt.

Feedbackvormen
Er zijn drie vormen van directe feedback in digitale
leermiddelen.
Kennis van resultaat (KR)
Kennis van resultaat is de eerste en meest voorkomende vorm. De feedback geeft alleen aan of een
antwoord goed of fout is. De leerling heeft vaak een
onbeperkt aantal antwoordpogingen en krijgt geen
informatie waarom een antwoord fout is of hoe het
correcte antwoord kan worden gevonden. Onderzoek
toont aan dat deze feedback nauwelijks effect heeft op
het leerproces en niet bijdraagt aan het geloof in eigen
kunnen van een leerling.
Kennis van correct resultaat (KCR)
Kennis van correct resultaat is een betere vorm. De
leerling krijgt een beperkt aantal antwoordpogingen met
goed/fout-feedback, waarna het juiste antwoord wordt

Feedbackvormen
getoond. KCR is effectiever dan KR, omdat de leerling
zijn foutieve met het correcte antwoord kan vergelijken.
Elaboratieve feedback (EF)
Elaboratieve feedback is de meest effectieve
feedbackvorm. Dit komt in digitale leermiddelen
vooral voor in de vorm van een hulpkaartje, een
oplossingsstrategie of een uitgewerkt voorbeeld.
De feedback wordt gepresenteerd als de leerling
een foutief antwoord geeft. EF is beduidend
effectiever dan KR of KCR, omdat de inhoud van
deze feedback aanhaakt bij eerder opgedane
kennis van de leerling. Door te verwijzen naar
een strategie die in de instructie al expliciet aan
bod is geweest, wordt de leerling geholpen om de
oplossing met succes te vinden. Dit draagt bij aan
het leerproces en de motivatie van elk individueel
kind. Precies hierom hanteert Malmberg in haar
digitale leermiddelen bij voorkeur de EF-feedback of op
zijn minst de KCR-feedback. Zodat de digitale directe
feedback kinderen écht verder helpt.

Keuze
Nu ook het basisonderwijs in toenemende mate digitaliseert, is het voor scholen steeds belangrijker om
de juiste keuze van digitale leermiddelen te maken.
Digitale middelen hebben veel praktische en financiële
voordelen en brengen meer beleving in de klas. Maar
de prestaties en het geloof in eigen kunnen van de
kinderen staan altijd voorop. Kies daarom voor digitale
leermiddelen met effectieve vormen van feedback, die
bovendien een op een aansluit bij de methode en dus
bij de instructie door de leerkracht. Want hoe boeiend
of makkelijk digitale middelen ook zijn, de leerkracht
blijft dé bron van inspiratie voor de kinderen en dé
bepalende factor in hun leerresultaat. Digitaal werken
is dan ook geen doel op zich, maar een middel om elk
kind op zijn eigen niveau te bedienen.

Ervaar het zelf
Wilt u zelf ervaren hoe we bij Malmberg directe
feedback op een effectieve manier in onze digitale
leermiddelen hebben verwerkt? Probeer dan 2
maanden gratis onze software uit.
Ga naar www.malmberg.nl/digitaal
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