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Samenvatting 

 

 

Dit proefschrift onderzoekt de effecten van correctieve feedback op de schrijfvaardigheid 

van anderstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs.  

 

Hoofdstuk 1: Introductie 

Hoofdstuk 1 schetst de context waarbinnen het gepresenteerde onderzoek is uitgevoerd en 

introduceert de concepten die in dit proefschrift een centrale rol spelen.  

Voor veel leerlingen in het Nederlandse voortgezet onderwijs is de instructietaal (het 

Nederlands) niet hun eerste taal. Onderzoek heeft aangetoond dat deze 

tweedetaalverwervers hun schoolloopbaan minder succesvol doorlopen dan leerlingen voor 

wie het Nederlands wel de thuistaal is (bijv. Gijsberts & Herweijer, 2009). Deze achterstand 

is deels te verklaren uit het feit dat deze leerlingen het Nederlands onvoldoende beheersen 

om te kunnen voldoen aan de hoge talige eisen die het onderwijs stelt. Aandacht voor taal 

is daarom van groot belang, niet alleen tijdens de lessen Nederlands maar ook in 

zaakvaklessen (bijv. biologie, aardrijkskunde). Veel meertalige scholen passen dan ook een 

taalgerichte benadering toe in hun vakonderwijs (bijv. Hajer & Meestringa, 2004). Binnen 

deze benadering wordt onder andere groot belang gehecht aan het bieden van voldoende 

mogelijkheid tot taalproductie en het geven van feedback op (mondeling en schriftelijk) 

taalgebruik.   

Eén van de cruciale vragen is nu hoe die feedback op het taalgebruik van 

tweedetaalleerders eruit moet zien. Een gangbare vorm van talige feedback is correctieve 

feedback (CF). CF kan gedefinieerd worden als elke indicatie aan de leerder dat zijn 

gebruik van de doeltaal niet correct is (Lightbown & Spada, 2006, p. 197). Hoewel CF in de 

onderwijspraktijk veelvuldig gebruikt wordt, is de effectiviteit van deze feedbackmethode 

omstreden. Sommige onderzoekers verwachten zelfs dat CF eerder een schadelijk dan een 

gunstig effect heeft op het proces van tweedetaalverwerving (bijv. Truscott, 1996). De 

vragen die in dit proefschrift centraal staan, zijn of, hoe en wanneer schriftelijke CF een 

positief effect heeft op de taalvaardigheid van tweedetaalleerders.  
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Schriftelijke CF kan veel verschillende vormen aannemen (zie tabel 1.1 op p. 4). De 

feedbacktypen die in dit boek onderzocht worden, zijn een directe en een indirecte variant 

van niet-gefocuste CF. Met niet-gefocuste CF wordt bedoeld dat alle fouten in een tekst van 

feedback voorzien worden. Deze feedbackmethode staat tegenover een gefocuste 

benadering, waarin een docent ervoor kiest slechts een (beperkt aantal) type(n) fouten te 

corrigeren (bijv. alleen lidwoordfouten). Het onderscheid tussen directe en indirecte CF 

heeft betrekking op de rol van de leerder in het correctieproces. Geeft een docent directe 

CF, dan identificeert hij zowel de fout als de doelvorm (zie voorbeeld 1). In indirecte 

correctie daarentegen, wordt de fout geïdentificeerd, maar is het aan de leerder de juiste 

doelvorm af te leiden. Indirecte CF kan op verschillende manieren gegeven worden; fouten 

kunnen bijvoorbeeld onderstreept of geturfd worden. In het huidige onderzoek werden 

fouten voorzien van verschillende foutcodes (zie voorbeeld 2 en Appendix C). 

 

  

 

 

 

 

De studies die in Hoofdstukken 3, 4 en 5 worden beschreven, onderzoeken de effectiviteit 

van directe en indirecte niet-gefocuste CF door vast te stellen welk effect schriftelijke 

feedback sorteert op de linguïstische correctheid (accuracy) van teksten. Met linguïstische 

correctheid wordt bedoeld dat een tekst op grammaticaal, lexicaal en orthografisch gebied 

voldoet aan de eisen die de doeltaal stelt. Meer concreet probeert deze dissertatie een 

antwoord te geven op de volgende zes vragen:  

 

1. Leidt niet-gefocuste CF tot linguïstisch correcter taalgebruik in een gereviseerde tekst? 

2. Leidt niet-gefocuste CF tot linguïstisch correcter taalgebruik in nieuwe teksten? 

3. Welk correctiemethode is het meest effectief: directe of indirecte CF? 

4. Welke factoren beïnvloeden de effectiviteit van niet-gefocuste CF? 

5. Heeft niet-gefocuste CF schadelijke neveneffecten? 

6. Hoe en wanneer profiteren individuele leerders van niet-gefocuste CF? 

 

 

 

Voorbeeld 1: directe correctieve feedback        Voorbeeld 2: indirecte correctieve feedback  

 

Je moet het trui niet chemish reinigen.           Je moet het trui niet chemishS reinigen. 

             de             chemisch           ( __ = verkeerd woord, S = spelfout) 
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Hoofdstuk 2: Theoretisch en empirisch kader 

Hoofdstuk 2 schetst het theoretische en empirische kader van de studies in dit proefschrift 

en doet dat vanuit een cognitief perspectief op tweedetaalverwerving. Het eerste deel van 

het hoofdstuk legt uit waarom vanuit een theoretisch oogpunt te verwachten valt dat CF 

bijdraagt aan de ontwikkeling van een tweede taal. Daarna wordt uiteengezet welke 

bezwaren tegenstanders zien in het gebruik van CF. Vervolgens bespreekt het hoofdstuk 

een aantal controverses met betrekking tot de relatieve effectiviteit van verschillende CF 

methoden en de corrigeerbaarheid van verschillende typen fouten. Tot slot volgen uit een 

bespreking van eerder onderzoek de kwesties die in dit proefschrift onderzocht worden. 

Toegang tot voldoende taalaanbod (bijv. Krashen, 1982) en gelegenheid tot 

taalproductie (bijv. Swain, 1985) zijn noodzakelijke voorwaarden voor 

tweedetaalverwerving. Onderzoek heeft echter aangetoond dat zelfs als aan deze 

voorwaarden voldaan wordt, tweedetaalleerders op het gebied van linguïstische correctheid 

niet het niveau van een moedertaalspreker bereiken (bijv. Swain, 1991). Daarvoor is naast 

taalaanbod en taalproductie ook gerichte aandacht nodig voor talige vorm (focus-on-form). 

Eén van de manieren waarop leerders’ aandacht gevestigd kan worden op vormaspecten 

van hun taalproductie, is door middel van CF (bijv. Ellis, 2005). Feedback kan leerders 

helpen zich te realiseren waar hun eigen taalgebruik nog niet overeenkomt met de doeltaal 

(noticing the gap) (bijv. Han, 2002).  

Tegenstanders van het gebruik van CF in het onderwijs stellen echter dat CF geen 

positief effect kan hebben op het taalverwervingsproces. Eén van de argumenten luidt dat 

CF hoogstens kan resulteren in expliciete kennis over het taalsysteem, maar niet in 

verwerving van het soort impliciete kennis dat leerders in staat stelt te communiceren in hun 

tweede taal (bijv. Krashen, 1982; Truscott, 1996). Bovendien beweren tegenstanders dat 

CF schadelijk zou kunnen zijn voor tweedetaalverwerving. Ten eerste omdat correctie en 

revisie kostbare tijd opslokken die effectiever besteed zou kunnen worden aan extra 

taalproductie. Ten tweede omdat CF leerders ertoe kan aanzetten hun teksten te 

simplificeren, omdat ze de fouten die ze eerder hebben gemaakt – en waarop ze feedback 

hebben ontvangen – voortaan zullen proberen te vermijden.  

Behalve over de vraag of CF effectief is, zijn de meningen ook verdeeld over de 

vragen welke feedbackmethode het meest effect heeft en of alle typen fouten in dezelfde 

mate ontvankelijk zijn voor CF. Zo worden in de literatuur uiteenlopende voorspellingen 

gedaan met betrekking tot de relatieve effectiviteit van gefocuste vs. niet-gefocuste CF en 

directe vs. indirecte correctie en stelt Truscott (1996) dat niet-grammaticale fouten (bijv. 
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spelfouten) eventueel te corrigeren zijn, maar grammaticale fouten (bijv. fouten in 

zinsconstructie) zeker niet.   

Wat eerder onderzoek al aantoonde, is dat CF, in welke vorm dan ook, leerders 

helpt de talige correctheid van een tekst te verbeteren tijdens revisie. De belangrijkere en 

interessantere vraag is echter of correctie ook een leereffect bewerkstelligt: is het zo dat de 

feedback die een leerder ontvangt op één bepaalde tekst nog effect heeft op de correctheid 

van nieuw te schrijven teksten? Recente studies lieten zien dat gefocuste CF inderdaad een 

langetermijneffect oplevert. Onderzoek naar eventuele leereffecten van niet-gefocuste CF 

daarentegen, kampte met methodologische tekortkomingen en kwam tot tegenstrijdige 

conclusies. Dat laatste geldt ook voor studies die de effectiviteit van directe en indirecte CF 

vergeleken. Kwesties als de potentiële schadelijke neveneffecten van CF of factoren die de 

effectiviteit van correctie mogelijk beïnvloeden (bijv. het type fout dat gecorrigeerd wordt, 

het opleidingsniveau van een leerder, het onderwerp van een schrijftaak), zijn bovendien 

nog te weinig (systematisch) onderzocht. De drie empirische studies in dit proefschrift 

richtten zich op het beantwoorden van deze open vragen. 

 

 

Hoofdstuk 3: Kleinschalige studie 

Hoofdstuk 3 beschrijft een kleinschalige studie (N = 66) naar het effect van directe en 

indirecte niet-gefocuste feedback.    

Het beschreven onderzoek werd uitgevoerd op twee meertalige middelbare scholen 

in Amsterdam die werken volgens de ideeën van taalgericht vakonderwijs. De deelnemers 

waren 66 leerlingen in het tweede leerjaar van het vmbo-tl. Deze leerlingen werden 

willekeurig aan vier verschillende condities toegewezen: twee experimentele condities en 

twee controle condities. Leerlingen in de experimentele groepen ontvingen directe of 

indirecte CF op al hun fouten. De fouten van leerlingen in de twee controlegroepen werden 

niet gecorrigeerd. Zij reviseerden hun eigen teksten zonder feedback te hebben ontvangen 

(zelfcorrectie) of schreven twee nieuwe teksten op het moment dat leerlingen in de overige 

groepen hun teksten reviseerden (oefenen). Het opnemen van twee verschillende 

controlegroepen diende onder andere de volgende twee doelen: (i) Een vergelijking van de 

effectiviteit van CF en zelfcorrectie maakte het mogelijk een onderscheid te maken tussen 

de effecten van correctie en revisie op zich. (ii) Door het effect van CF met dat van extra 

schrijfoefening te vergelijken, kon Truscotts (1996) hypothese getest worden dat 

gelegenheid tot productie zinvoller is dan corrigeren en reviseren.  
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Het experiment bestond uit drie sessies. In de eerste sessie (week 1 - pretest) 

schreven alle leerlingen twee teksten over twee verschillende onderwerpen (zie Appendix 

A). In de tweede sessie (week 2 - interventiesessie) reviseerden de leerlingen hun teksten 

op basis van directe dan wel indirecte niet-gefocuste CF, verbeterden hun teksten zonder 

beschikbare feedback of oefenden hun schrijfvaardigheid door twee nieuwe teksten te 

schrijven. In de derde sessie (week 3 - posttest) schreven alle leerlingen – ongeacht hun 

onderzoeksgroep – nogmaals twee teksten. Om de effectiviteit van de verschillende 

condities te kunnen bepalen, werd voor alle teksten de mate van linguïstische correctheid 

(accuracy) berekend op basis van foutratio’s (nl. (aantal linguïstische fouten/totaal aantal 

woorden) x 10). 

De resultaten van deze eerste studie lieten zien dat niet-gefocuste CF 

tweedetaalleerders helpt de talige correctheid van hun geschreven output te vergroten. 

Zowel leerlingen wiens fouten direct gecorrigeerd werden als leerlingen die indirecte CF 

ontvingen, produceerden tijdens de interventiesessie teksten van hogere kwaliteit dan 

leerlingen in de twee controle condities. Directe CF leverde bovendien een leereffect op: de 

posttest teksten van leerlingen die directe feedback ontvingen, bevatten significant minder 

fouten dan die van leerders in de oefengroep en zelfcorrectiegroep. Deze bevindingen 

bieden dan ook geen ondersteuning voor Truscotts (1996) stelling dat extra taalproductie 

(of schrijfoefening) een gunstiger effect heeft op tweedetaalverwerving dan correctie en 

revisie. Ten slotte bleek het onderwerp van een schrijftaak niet van invloed te zijn op de 

manier waarop of mate waarin leerlingen profiteerden van CF.  

 

 

Hoofdstuk 4: Grootschalige studie 

In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van een grootschalige studie (N = 268) naar de 

effectiviteit van niet-gefocuste schriftelijke CF gepresenteerd.  

Vier middelbare scholen met een meertalige leerlingenpopulatie in de Randstad 

deden mee aan het onderzoek. De opzet van deze studie kwam grotendeels overeen met 

de methodologie van het kleinschaligere onderzoek zoals beschreven in Hoofdstuk 3. Op 

een vijftal punten werden wijzigingen in de onderzoeksopzet doorgevoerd: (i) Omdat uit de 

eerste studie bleek dat het onderwerp van een schrijftaak geen invloed heeft op de 

effectiviteit van CF, werd deze variabele niet meegenomen in de grootschalige studie. (ii) 

Om te kunnen bepalen of het opleidingsniveau van een leerder van invloed is op de 

effectiviteit van CF, namen niet alleen vmbo-tl leerlingen maar ook havo leerlingen deel aan 

het tweede onderzoek. (iii) De grootschalige studie omvatte vier in plaats van drie 
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meetmomenten. Vier weken na de interventiesessie werd een uitgestelde posttest 

afgenomen om meer inzicht te vergaren in de duurzaamheid van CF effecten. (iv) De studie 

die in Hoofdstuk 4 wordt beschreven, onderzocht niet alleen het effect van CF op de 

algehele talige correctheid van teksten. In de analyses werd ook onderscheid gemaakt 

tussen grammaticale en niet-grammaticale correctheid om Truscotts (2001; 2007) 

hypothese te kunnen toetsen dat grammaticale fouten niet corrigeerbaar zijn. (v) Ten slotte 

werd behalve naar maten van linguïstische correctheid ook gekeken naar de lexicale 

diversiteit en structurele complexiteit van teksten, om vast te kunnen stellen of CF leidt tot 

vermijding en simplificering van het taalgebruik. 

Uit de resultaten van de grootschalige studie bleek wederom dat niet-gefocuste CF 

een positief effect heeft op de correctheid van zowel gereviseerde als nieuwe teksten. 

Bovendien bleek het effect van CF duurzaam te zijn; leerlingen wiens fouten gecorrigeerd 

werden, presteerden ook een maand na ontvangst van de feedback nog beter dan leerders 

in de controlegroepen. Een belangrijke bevinding was verder dat zowel grammaticale als 

niet-grammaticale fouten te corrigeren zijn, zij het met behulp van verschillende 

feedbackmethoden. Resultaten lieten zien dat alleen directe correctie leidt tot verbetering 

op grammaticaal niveau en dat het effect van CF op niet-grammaticale fouten duurzamer is 

als leerders indirecte CF ontvangen. Het opleidingsniveau van leerlingen bleek geen 

invloed te hebben op de effectiviteit van CF. Tot slot werd geen enkele aanwijzing 

gevonden voor de potentiële schadelijke effecten die door tegenstanders aan CF 

toegeschreven worden. Ten eerste bleek correctie leerders er niet toe aan te zetten meer 

complexe structuren of woordkeuze te vermijden. Ten tweede presteerden leerlingen die 

CF ontvingen in alle fases van het onderzoek beter dan leerders in de oefengroep. Het is 

dus niet het geval dat CF als een nutteloze activiteit beschouwd moet worden die kostbare 

tijd en energie opslokt die beter aan het schrijven van nieuwe teksten besteed had kunnen 

worden. 

 

 

Hoofdstuk 5: Kwalitatieve studie 

In Hoofdstuk 5 wordt verslag gedaan van een meervoudige casestudie (N = 4) naar het 

effect van directe en indirecte niet-gefocuste CF.  

De studies in Hoofdstukken 3 en 4 leveren een belangrijke bijdrage aan het debat 

rondom de effectiviteit van CF door te laten zien dat niet-gefocuste CF een positief effect 

heeft op het proces van tweedetaalverwerving. Toch laten kwantitatieve studies als deze 

een aantal interessante kwesties onbeantwoord. Ten eerste biedt kwantitatief onderzoek 
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geen inzicht in hoe en wanneer individuele leerders profiteren van CF (Storch & 

Wigglesworth, 2010). Ten tweede onthulde de studie in Hoofdstuk 4 dat zowel niet-

grammaticale als grammaticale fouten corrigeerbaar zijn, maar blijft onduidelijk hoe 

afzonderlijke fouttypen binnen deze brede categorieën op CF reageren. Ten slotte 

suggereert Bruton (2009a, 2010) dat globale maten van linguïstische correctheid (zoals de 

foutratio’s in Hoofdstukken 3 en 4) wellicht geen adequaat en compleet beeld geven van de 

effecten die CF teweegbrengt. Eén van de argumenten die hij voor deze stelling aandraagt, 

is dat globale maten een ‘alles-of-niets’ criterium (nl. correct/incorrect) toepassen. Als CF tot 

gedeeltelijke vooruitgang leidt, zal dit positieve effect daarom niet in de globale maat 

gerepresenteerd worden.  

Om bovengenoemde redenen wordt de effectiviteit van directe en indirecte niet-

gefocuste CF in Hoofdstuk 5 op kwalitatieve wijze geanalyseerd. Voor deze meervoudige 

casestudie werden vier leerlingen geselecteerd uit de deelnemersgroep van het in 

Hoofdstuk 4 beschreven grootschalige onderzoek: twee leerlingen uit de groep die directe 

CF ontving en twee leerders wiens fouten indirect gecorrigeerd werden. Om inzicht te 

krijgen in hoe en wanneer leerders al dan niet profiteren van correctie, werden leerders 

gekozen die ogenschijnlijk heel verschillend reageerden op CF. Voor beide feedbacktypen 

werd één leerling gekozen van wie de teksten minder fouten bevatten na CF dan ervoor en 

één leerling die een toename liet zien in het aantal fouten tussen de pretest en de 

posttesten.  

Voor iedere leerling werden zijn vier schrijfproducten (nl. pretest tekst, gereviseerde 

versie van pretest tekst, posttest tekst en uitgestelde posttest tekst) aan een gedetailleerde 

vergelijking onderworpen. Wanneer een feedbackepisode tot correcte revisie of 

herformulering leidde, werd dit als evidentie van feedbackuptake geïnterpreteerd. Het 

correcte gebruik van een gecorrigeerde vorm in een nieuwe tekst werd als bewijs 

beschouwd van feedbackretentie of taalontwikkeling. Fouten in de posttest teksten die 

geen enkel verband hielden met de fouten die een leerling in zijn pretest tekst had gemaakt, 

werden als nieuwe fouten aangetekend. Om inzicht te kunnen krijgen in de 

corrigeerbaarheid van afzonderlijke fouttypen, werden alle fouten geclassificeerd in vier 

domeinen (morfosyntactische, lexicale, orthografische en pragmatische fouten), elk verder 

uitgesplitst in een aantal subtypen (zie tabel 5.1 op p. 98).  

De kwalitatieve benadering in Hoofdstuk 5 leverde zowel andere als aanvullende 

inzichten op in vergelijking tot de kwantitatieve studies in Hoofdstukken 3 en 4. Ten eerste 

bleek dat het positieve effect van CF wordt onderschat wanneer alleen gekeken wordt naar 

globale maten van linguïstische correctheid. De vooruitgang die leerders boekten, bleek 
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namelijk deels gemaskeerd te worden doordat leerlingen tijdens de posttesten veel nieuwe 

fouten maakten. Verder leidde CF soms tot gedeeltelijke vooruitgang die – zoals Bruton 

(2010) al aangaf – niet meegenomen wordt in globale maten. Bovendien leken de globale 

maten erop te wijzen dat CF voor twee van de vier leerlingen in deze studie tot 

verslechtering leidde in plaats van tot verbetering. De gedetailleerde analyses lieten echter 

zien dat ook deze leerlingen, onder de juiste omstandigheden, profiteerden van CF.  

Bovendien volgden uit de meervoudige casestudie een aantal nieuwe inzichten. Zo 

bleek succesvolle feedbackuptake, in overeenstemming met suggesties in de literatuur 

(bijv. Ferris, 2004; Loewen, 2004), een goede voorspeller te zijn voor feedbackretentie. 

Twee andere interessante bevindingen betroffen de corrigeerbaarheid van verschillende 

typen fouten. Ten eerste bleken alle typen fouten ontvankelijk te zijn voor CF, zolang fouten 

niet gefossiliseerd waren. Ten tweede profiteerden leerders alleen van indirecte CF als de 

feedback gericht was op fouten die op basis van een duidelijke regel te verbeteren waren 

(bijv. het ontbreken van een lidwoord voor een zelfstandig naamwoord in een definiete 

context). In het bestrijden van meer idiosyncratische fouten (bijv. het gebruik van een 

verkeerd lidwoord) bleek directe CF effectiever.   

 

 

Hoofdstuk 6: Conclusie  

In het laatste hoofdstuk worden de resultaten van de drie empirische studies (Hoofdstukken 

3, 4 en 5) samengebracht, de theoretische en pedagogische implicaties uiteengezet en een 

aantal suggesties besproken voor verder onderzoek. De belangrijkste conclusies die uit de 

onderhavige studies naar voren komen, laten zich als volgt samenvatten: (i) Niet-gefocuste 

CF helpt tweedetaalleerders de linguïstische correctheid van hun schriftelijke taalgebruik te 

vergroten; de studies toonden niet alleen aan dat leerders feedback kunnen gebruiken 

tijdens revisie, maar ook dat niet-gefocuste CF een leereffect oplevert. (ii) Alle typen fouten 

zijn corrigeerbaar. (iii) De relatieve effectiviteit van directe en indirecte CF is afhankelijk van 

het type fouten waarop de feedback gericht is. (iv) CF leidt niet tot schadelijke 

neveneffecten. (v) Gedetailleerde analyses van CF effectiviteit vormen een waardevolle 

aanvulling op de gebruikelijke globale maten.  


