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DE RODE PEN WERKT!  
Over het effect van correctieve feedback op de schrijf-
vaardigheid van tweedetaalleerders. 
 
 
CATHERINE VAN BEUNINGEN 
Universiteit van Amsterdam 
 
 
 
Inleiding 
 
Het schrijven van teksten is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, 
en zeker voor anderstalige leerlingen, geen gemakkelijke opgave. Eén 
van de manieren waarop een docent leerlingen kan helpen hun schrijf-
vaardigheid te verbeteren, is door het geven van correctieve feedback. 
Het corrigeren van teksten behoort dan ook tot de onderwijspraktijk van 
alledag. Onderzoek naar correctieve feedback heeft echter nog geen 
sluitend bewijs kunnen leveren voor de effectiviteit ervan. Ons onderzoek 
richt zich daarom op het beantwoorden van vragen als: (a) Is het 
corrigeren van taalfouten in geschreven teksten zinvol? (b) Zo ja, welke 
correctiemethode heeft het meeste effect? (c) Hangt de mate waarin en 
de manier waarop leerlingen profiteren van feedback samen met hun 
opleidingsniveau? en (d) Zijn alle soorten fouten corrigeerbaar? In dit 
artikel zullen we de resultaten van recent onderzoek naar de effectiviteit 
van correctieve feedback vertalen naar implicaties en suggesties voor de 
onderwijspraktijk. 
 
Achtergrond 
 
Zoals de meeste mensen zullen beamen, is het schrijven van een goede 
tekst geen gemakkelijke opgave. Tijdens het schrijven moet je veel 
verschillende balletjes in de lucht zien te houden; je moet tegelijkertijd 
aandacht besteden aan de inhoud, structuur, formulering en 
grammaticale correctheid van een tekst. Dat maakt dat schrijven een 
cognitief veeleisende activiteit is. Dat geldt des te meer voor het schrijven 
in een tweede taal, omdat linguïstisch correct formuleren in een tweede 
taal (in tegenstelling tot in je moedertaal) geen geautomatiseerd proces 
is. Toch is het van belang tweedetaalleerders te stimuleren om veel te 
schrijven in de doeltaal. Tijdens taalproductie worden leerders namelijk 
gedwongen taal op een dieper niveau en met meer mentale inspanning 
te verwerken dan tijdens taalperceptie (lezen en luisteren). Bovendien 
kan feedback op productief taalgebruik leerders helpen zich te realiseren 
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waar hun eigen taalgebruik nog niet overeenkomt met de doeltaal. Een 
extra voordeel van schriftelijke taalproductie en feedback is dat ze minder 
vluchtig zijn dan de gesproken varianten. Daardoor hebben leerders 
meer tijd om hun eigen output met de doeltaal (namelijk de feedback) te 
vergelijken en is de kans groter dat ze opmerken waar hun eigen 
taalgebruik afwijkt van dat van een moedertaalspreker.  
De cruciale vraag is nu hoe feedback op schriftelijk taalgebruik eruit moet 
zien. De meest gangbare vorm van talige feedback in de 
onderwijspraktijk is correctieve feedback: de markering – vaak met een 
rode pen – van een fout door de docent. Naar aanleiding van een kritisch 
artikel van Truscott (1996) heeft zich in de afgelopen decennia een debat 
ontsponnen met betrekking tot de effectiviteit van dit soort feedback.  
Truscott (1996, 1999, 2004, 2007, 2009) stelt dat correctie eerder 
schadelijk dan zinvol is en draagt voor zijn claim twee typen argumenten 
aan. Ten eerste ziet hij een aantal praktische bezwaren. Hij vraagt zich 
bijvoorbeeld af of docenten wel in staat zijn op een adequate en 
consistente manier feedback te geven en of leerders op hun beurt 
gemotiveerd en capabel genoeg zijn om deze feedback effectief te 
gebruiken. Daarnaast stelt hij dat correctieve feedback voorbijgaat aan 
belangrijke theoretische inzichten op het gebied van tweedetaal-
verwerving. Zo meent hij dat correctieve feedback op grammaticale 
fouten volledig zinloos is, omdat de onderliggende principes deel 
uitmaken van een complex systeem. Als correctie al zin zou hebben, dan 
hoogstens in het geval van niet-grammaticale fouten (bv. spelfouten), 
aldus Truscott. Bovendien zou correctieve feedback in zijn optiek 
schadelijk kunnen zijn voor tweedetaalverwerving. Ten eerste omdat de 
tijd die gestoken wordt in correctie en revisie naar zijn mening zinvoller 
besteed kan worden aan extra taalproductie. Ook stelt hij dat correctie 
leerders ertoe kan brengen hun teksten te simplificeren, omdat ze de 
fouten die ze eerder hebben gemaakt – en waarop ze feedback hebben 
ontvangen – voortaan zullen proberen te vermijden.  
Op basis van bovengenoemde argumenten heeft Truscott opgeroepen 
correctieve feedback uit het taalonderwijs te verbannen totdat het nut 
ervan onomstotelijk bewezen is door empirisch onderzoek. Hoewel 
voorstanders van correctie, zoals Ferris (1999, 2002, 2004), menen dat 
Truscotts conclusies te voorbarig zijn, onderschrijven ze de behoefte aan 
meer methodologisch adequaat onderzoek. Deze consensus heeft geleid 
tot een nog altijd groeiend aantal studies naar het effect van correctieve 
feedback. In de paragrafen die volgen zullen we de resultaten van eerder 
onderzoek samenvatten, de nog onopgeloste kwesties bespreken en de 
resultaten en implicaties van het huidige onderzoek presenteren.  
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Empirisch kader 
 
Dat tweedetaalleerders erin slagen een tekst te verbeteren op basis van 
correctieve feedback en revisie werd al door menig onderzoek 
aangetoond (bv. Ashwell 2000, Ferris 1997, Ferris & Roberts 2001, 
Sachs & Polio 2007). De belangrijkere en interessantere vraag is echter 
of correctie leerwinst oplevert. Is het zo dat de feedback die een leerder 
gekregen heeft op één bepaalde tekst nog effect heeft op de correctheid 
van een nieuw te schrijven tekst? Op deze vraag heeft dit onderzoek nog 
geen sluitend antwoord gegeven.  
Recente studies lieten zien dat correctieve feedback inderdaad een 
lange-termijneffect heeft als slechts één specifiek type fouten 
gecorrigeerd wordt (bv. Bitchener 2008, Bitchener & Knoch 2010). In 
deze studies kregen leerders alleen feedback op hun fouten in 
lidwoordgebruik. Alle andere fouten in hun teksten bleven 
ongecorrigeerd. Deze vorm van correctie wordt gefocuste feedback 
genoemd. Het idee achter deze benadering is dat een leerder cognitief 
overbelast zou raken wanneer tegelijkertijd aan alle fouten in zijn tekst 
aandacht besteed zou worden.  
Voor correctie die gericht is op alle fouten – ongeacht het type van de 
fout – wordt de term niet-gefocuste feedback gebruikt. Onderzoek naar 
de leerwinst die deze variant oplevert, kampte met methodologische 
tekortkomingen (bv. Chandler 2003, Kepner 1991, Polio, Fleck & Leder 
1998, Semke 1984) of kwam tot tegenstrijdige conclusies (bv. Truscott & 
Hsu 2008, Van Beuningen, De Jong & Kuiken 2008). De vraag of niet-
gefocuste feedback effect heeft op de correctheid van nieuwe teksten 
blijft dus vooralsnog onbeantwoord. 
Behalve studies die bekeken of correctieve feedback werkt, is er veel 
onderzoek gedaan dat zich richtte op de relatieve effectiviteit van 
verschillende soorten feedback. Een vaak onderzocht onderscheid is dat 
tussen directe en indirecte correctieve feedback. Bij directe correctieve 
feedback worden de fouten door de docent verbeterd. Bij indirecte 
feedback daarentegen, geeft de docent alleen aan waar de fouten zitten 
en is het aan de leerder de correcte vormen af te leiden. Het onderscheid 
tussen deze twee correctievormen is interessant, omdat vaak wordt 
geclaimd dat leerders meer baat hebben bij indirecte correctie. Het zou 
leerders aanzetten tot een diepgaandere vorm van taalverwerking, 
aangezien ze zelf tot de doelvorm moeten komen (bv. Ferris 1995). 
Eerder onderzoek naar de relatieve effectiviteit van directe en indirecte 
feedback kon deze hypothese echter niet bevestigen, aangezien de 
resultaten van deze studies elkaar tegenspreken (bv. Chandler 2003, 
Frantzen 1995, Lalande 1982, Robb, Ross & Shortreed 1986, Van 
Beuningen, De Jong & Kuiken 2008).  
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Het effect van correctieve feedback op de complexiteit van teksten is een 
relatief onontgonnen gebied. Hetzelfde geldt voor de mate waarin 
verschillende typen fouten corrigeerbaar zijn. Truscotts beweringen dat 
toenemende correctheid ten koste gaat van de complexiteit en alleen 
niet-grammaticale fouten eventueel door correctie verholpen kunnen 
worden, kunnen daarom nog niet getoetst worden aan 
onderzoeksbevindingen.  
 
Het huidige onderzoek 
 
Zoals we in de voorgaande paragrafen hebben uitgelegd, is er nog veel 
onduidelijk over de effectiviteit van correctieve feedback. Ons onderzoek 
heeft als doel bij te dragen aan het beantwoorden van een aantal nog 
openstaande vragen. 
 
Onderzoeksvragen 
 
Eerder onderzoek heeft zoals gezegd al aangetoond dat gefocuste 
correctieve feedback effectief is. Hoewel dit een interessante bevinding 
is, zijn wij ervan overtuigd dat het ook belangrijk is het effect van niet-
gefocuste correctie te onderzoeken. De reden hiervoor is dat de niet-
gefocuste methode het meeste lijkt op de manier waarop de gemiddelde 
taaldocent feedback geeft. Het zal immers zijn doel zijn om de algehele 
schrijfvaardigheid van zijn leerders naar een hoger plan te trekken en niet 
alleen de beheersing van één bepaalde constructie. De eerste twee 
vragen die we ons stellen, zijn dan ook: 
 

1. Heeft niet-gefocuste correctieve feedback een positief effect op de 
talige correctheid van een gereviseerde tekst?  

2. Heeft niet-gefocuste correctieve feedback een positief effect op de 
linguïstische correctheid van nieuwe teksten (d.w.z. is er sprake van 
een leereffect)? 

 

Omdat het voor docenten niet alleen van belang is te weten of correctie 
zin heeft, maar ook welk type feedback het meeste effect heeft, 
vergelijken we in de huidige studie de effectiviteit van directe en indirecte 
correctieve feedback: 
 

3. Welk type correctieve feedback heeft het grootste effect op de talige 
correctheid van teksten: directe of indirecte correctieve feedback? 

 

Eén mogelijke hypothese met betrekking tot de relatieve effectiviteit van 
directe en indirecte correctie is dat leerders met een lager taal-
vaardigheidniveau minder profiteren van indirecte feedback. Het zou voor 
deze leerders een te veeleisende opgave zijn om hun eigen fouten te 
verbeteren. We stellen ons daarom de vraag of onderwijsniveau en/of 
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taalvaardigheid een rol spelen in de manier waarop en de mate waarin 
leerders baat hebben bij correctieve feedback: 
 

4. Hebben onderwijstype (vmbo-t vs. havo) en/of taalvaardigheidniveau 
invloed op de effectiviteit van correctieve feedback? 

 

Door in onze analyses een onderscheid te maken tussen grammaticale 
en niet-grammaticale fouten testen we bovendien Truscotts bewering dat 
correctie van grammaticale fouten nooit effectief kan zijn: 
 

5. Zijn niet-grammaticale fouten beter corrigeerbaar dan grammaticale 
fouten? 

 

Tot slot bekijken we twee potentiële – door Truscott opgeworpen – 
negatieve bijwerkingen van correctieve feedback. Ten eerste 
onderzoeken we of correctie leidt tot simplificering van teksten: 
 

6. Leidt correctieve feedback tot vermijding van lexicaal/structureel 
(meer) complexe uitingen? 

 

Ten tweede vergelijken we het effect van extra schrijfoefening met dat 
van correctieve feedback om vast te kunnen stellen of correctie 
tijdverspilling is: 
 

7. Profiteren leerders meer van correctieve feedback dan van extra 
schrijfoefening? 

 
Opzet 
 
Deelnemers en setting 
Het onderzoek werd uitgevoerd op vier meertalige middelbare scholen in 
de Randstad. Voor meer dan 80% van de leerlingen was het Nederlands 
niet de thuistaal. De deelnemende scholen werkten allemaal volgens de 
ideeën van taalgericht vakonderwijs. De essentie van deze benadering is 
dat taal niet alleen in de lessen Nederlands, maar ook in de zaakvak-
lessen (bv. biologie, aardrijkskunde) een centrale rol speelt. Door taal- en 
vakonderwijs aan elkaar te koppelen, wordt tegemoetgekomen aan de 
speciale behoeften van tweedetaalleerders en leerlingen met een lage 
taalvaardigheid, voor wie de hoge talige eisen een struikelblok kunnen 
vormen bij het begrijpen van de vakinhoud (Hajer & Meestringa 2004). 
De huidige studie werd uitgevoerd tijdens biologielessen. 
Aan het onderzoek deden in totaal 268 leerlingen uit 13 klassen mee; 
132 leerlingen (7 klassen) uit het tweede leerjaar vmbo-t en 132 
leerlingen (6 klassen) uit de tweede klas van de havo. De gemiddelde 
leeftijd van de deelnemers was 14 jaar. Binnen klassen werden de 
leerlingen willekeurig aan de vier onderzoeksgroepen toegewezen (zie 
hieronder).  
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Condities 
In deze studie werden vier condities tegen elkaar afgezet; twee 
experimentele condities en twee controlecondities. Leerlingen in de 
experimentele groepen ontvingen directe of indirecte feedback op al hun 
fouten. Met directe feedback wordt bedoeld dat een docent aangeeft 
waar de fout zit én wat de juiste vorm had moeten zijn (zie voorbeeld 1). 
Als een docent indirecte feedback geeft, identificeert hij de fout maar 
moet de leerling zelf zijn fout verbeteren. Indirecte feedback kan 
verschillende vormen aannemen; fouten kunnen bijvoorbeeld 
onderstreept of geturfd worden. In deze studie werden fouten voorzien 
van verschillende foutcodes (zie voorbeeld 2). 
 
  (1) directe correctieve feedback 
 
 
 
 
 
 

 (2) indirecte correctieve feedback 
 
 
 
 
 
 
 
De fouten van leerlingen in de twee controlegroepen werden niet 
gecorrigeerd. Zij reviseerden hun eigen tekst zonder feedback te hebben 
ontvangen (zelfcorrectie) of schreven een nieuwe tekst (oefenen).  
Het opnemen van twee verschillende controlegroepen diende de 
volgende drie doelen: (i) Een vergelijking van de effectiviteit van 
feedback en zelfcorrectie maakt het mogelijk een onderscheid te maken 
tussen de effecten van correctie en revisie op zich. Het is denkbaar dat 
leerlingen ook zonder input van de docent profiteren van een revisie-
activiteit. (ii) Door een groep een nieuwe tekst te laten schrijven 
(oefenen) op het moment dat de andere groepen hun eerste tekst 
reviseerden, verzekerden we ons ervan dat leerlingen in deze 
controleconditie ten minste net zoveel gelegenheid tot taalproductie 
hadden als leerlingen in de experimentele groepen. (iii) Ten slotte 
vergeleken we het effect van feedback met dat van extra schrijfoefening 
om Truscotts (1996) hypothese te testen dat gelegenheid tot productie 
zinvoller is dan corrigeren en reviseren.  
 

 
  De  larve  vervelen 
 
        larven vervellen 

 
  De ( larve ) vervelen S 
 
   (...)  =  woordvormfout 
     S   =  spelfout 
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Procedure 
Het experiment bestond uit vier sessies; een pretest sessie (S1), een 
experimentele sessie (S2), een posttest sessie (S3) en een uitgestelde 
posttest sessie (S4). In week één (S1) werden een taalvaardigheidtoets 
en een vragenlijst met betrekking tot taalachtergrond afgenomen. 
Daarnaast kregen leerlingen 20 minuten de tijd om de eerste schrijftaak 
binnen het experiment uit te voeren. Voordat de leerlingen hiermee aan 
de slag gingen, introduceerde de onderzoeker kort het onderwerp van de 
schrijftaak, zodat alle deelnemers vergelijkbare inhoudelijke achtergrond-
kennis hadden. Op basis van de tekst die leerlingen tijdens deze eerste 
sessie produceerden, werd hun beginniveau op het gebied van 
linguïstische correctheid en complexiteit bepaald. 
In week twee vond S2 plaats. Tijdens deze sessie reviseerden de 
leerlingen hun teksten op basis van de ontvangen feedback, oefenden 
hun schrijfvaardigheid (door een nieuwe tekst te schrijven) of verbeterden 
hun tekst zonder beschikbare feedback, afhankelijk van de groep 
waaraan ze waren toegewezen. In het eerste deel van deze sessie kreeg 
iedere groep apart uitgelegd wat er van hen verwacht werd. Alle groepen 
kregen 20 minuten om hun opdracht uit te voeren.  
De eerste posttest (S3) vond plaats in week drie en de uitgestelde 
posttest (S4) in week zes. In deze sessies schreven alle leerlingen – 
ongeacht hun onderzoeksgroep – twee nieuwe teksten. De onderwerpen 
van de voorgelegde schrijftaken werden wederom kort geïntroduceerd en 
leerlingen kregen 20 minuten voor iedere taak. 
 
Taken  
De schrijftaken die in het experiment werden gebruikt, hadden een aan 
het schoolvak biologie gerelateerd onderwerp, namelijk de metamorfose 
van verschillende insecten. Alle opdrachten waren vergelijkbaar in opzet: 
ze vroegen leerlingen een e-mail te schrijven aan een klasgenoot en 
daarin op basis van een aantal plaatjes uit te leggen hoe het 
metamorfoseproces werkt.  
 
Analyse 
Om het effect van correctieve feedback op de schrijfvaardigheid van 
leerlingen te kunnen bepalen, analyseerden we hun teksten op 
linguïstische correctheid, structurele complexiteit en lexicale rijkdom.  
Correctheid hebben we opgevat als het aantal talige fouten per tien 
woorden (aantal talige fouten/totaal aantal woorden x 10). Zoals gezegd 
verwacht Truscott (2001) dat niet-grammaticale fouten eventueel 
corrigeerbaar zijn, maar grammaticale fouten zeker niet. Om deze claim 
te kunnen testen, braken we onze maat van correctheid op in een 
grammaticale en een niet-grammaticale foutenratio. In de eerste maat 
zijn lidwoordfouten, inflectiefouten, woordvolgordefouten, ontbrekende en 



 82

overbodige zinsdelen en fouten in het gebruik van persoonlijke 
voornaamwoorden opgenomen. Orthografische (spelfouten en fouten in 
hoofdlettergebruik en interpunctie), lexicale en pragmatische fouten 
maken deel uit van de tweede maat.  
Verder onderzochten we de structurele complexiteit en lexicale rijkdom 
om te onderzoeken of correctieve feedback een negatieve invloed heeft 
op de complexiteit van teksten. We hebben naar de verhouding zinnen – 
bijzinnen gekeken (de ‘subordinatie-index’: aantal bijzinnen / totaal aantal 
zinnen x 100) om de structurele complexiteit van de teksten te bepalen. 
Daarnaast hebben we de lexicale diversiteit van de teksten vastgesteld 
door een zogenaamde type-token ratio (aantal types/�aantal tokens) te 
berekenen.  
 
Resultaten 
 
Onderzoeksvragen 1 & 2: de effectiviteit van niet-gefocuste correctieve 
feedback 
Onze resultaten tonen aan dat niet-gefocuste correctieve feedback een 
effectief middel is om de correctheid van teksten te vergroten. Leerlingen 
die feedback ontvingen verbeterden niet alleen de talige kwaliteit van hun 
gereviseerde tekst (S2), maar maakten ook in een nieuwe tekst (S3 & 
S4) significant minder fouten dan leerlingen van wie de fouten niet 
gecorrigeerd werden. Figuur 1 geeft deze resultaten grafisch weer.  

 
 

Figuur 1: Gemiddeld aantal fouten per sessie en conditie (DIR = directe correctieve 
feedback, IND = indirecte correctieve feedback, SLF = zelfcorrectie, PRC = oefenen) 

Sessie 

    Conditie 
 

A
antal fouten per 10 w

oorden 
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We zien dat leerlingen in alle vier de groepen in de pretest (S1) even 
goed presteerden (d.w.z. evenveel fouten maakten). Tijdens de tweede 
sessie (S2) ontstaan er echter verschillen tussen de vier groepen. Bij 
leerlingen die hun tekst reviseerden op basis van directe of indirecte 
feedback is een dramatische verbetering te zien (t.o.v. S1). Ze maakten 
significant minder fouten dan de leerlingen die hun eigen tekst 
corrigeerden (zelfcorrectie) of een nieuwe tekst schreven (oefenen). Ook 
leerlingen die hun eigen tekst verbeterden zonder daarbij feedback tot 
hun beschikking te hebben (zelfcorrectie), bleken in staat te zijn het 
aantal fouten in hun tekst significant te verkleinen. Hun vooruitgang is 
echter minder groot dan die van de twee experimentele groepen. De 
enige groep die tijdens S2 het aantal fouten niet wist terug te brengen, is 
de controlegroep die een nieuwe tekst schreef (oefenen).  
Het verschil tussen de experimentele condities (directe en indirecte 
feedback) aan de ene kant en de controlecondities (zelfcorrectie en 
oefenen) aan de andere kant bleef bestaan tijdens de posttest (S3) en 
uitgestelde posttest (S4); de leerlingen die feedback ontvingen, maakten 
ook in nieuwe teksten significant minder fouten dan leerlingen die het 
zonder correctieve feedback moesten stellen. Het verschil tussen de 
twee controlegroepen dat tijdens S2 ten gunste van de zelfcorrectiegroep 
uitpakte, was tijdens de posttests niet meer aanwezig; beide groepen 
presteerden minder goed dan de correctiegroepen, maar onderling was 
er geen verschil.  
 
Onderzoeksvragen 3 & 5: het effect van directe en indirecte correctie op 
grammaticale en niet-grammaticale fouten 
Uit ons onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen de 
corrigeerbaarheid van fouten en het soort feedback dat gegeven wordt. 
We vonden dat vooral directe correctieve feedback leerlingen helpt om 
grammaticale fouten (bv. fouten in zinsstructuur) aan te pakken. Indirecte 
correctie daarentegen, bleek effectiever in het behandelen van niet-
grammaticale fouten (bv. spelfouten).  
De resultaten laten zien dat leerlingen tijdens de revisie (S2) in staat 
waren om zowel hun grammaticale als niet-grammaticale fouten te 
verbeteren op basis van correctieve feedback. Het type feedback dat 
leerlingen ontvingen maakte hierbij geen verschil; zowel de directe als 
indirecte groep boekte tussen pretest (S1) en revisie (S2) vooruitgang op 
grammaticaal én niet-grammaticaal gebied.  
Kijken we echter naar de leerwinst die leerlingen realiseerden op beide 
terreinen, dan wordt het beeld complexer. Tijdens de eerste posttest (S3) 
– die plaatsvond een week nadat leerlingen feedback ontvingen – 
presteerden leerlingen in beide correctiegroepen even goed op het 
gebied van niet-grammaticale correctheid. Echter, alleen directe correctie 
bleek een leereffect op te leveren met betrekking tot grammaticale 
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correctheid. De resultaten van de uitgestelde posttest (S4) laten 
vervolgens zien dat het positieve effect van directe correctie op 
grammaticafouten ook een maand na het feedbackmoment (S2) nog 
zichtbaar is. Leidde zowel directe als indirecte correctieve feedback 
tijdens de eerste posttest (S3) echter nog tot een afname van het aantal 
niet-grammaticale fouten, tijdens de uitgestelde posttest is alleen het 
effect van indirecte correctie op dit gebied nog zichtbaar. Samenvattend 
levert alleen directe correctie leerwinst op op grammaticaal gebied en 
beklijft feedback op niet-grammaticale fouten het langst als gekozen is 
voor de indirecte benadering.  
 
Onderzoeksvraag 4: het effect van opleidingsniveau en taalvaardigheid 
Zoals gezegd namen we tijdens de pretestfase onder alle leerlingen een 
woordenschattoets af om een inschatting te kunnen maken van hun 
algemene taalvaardigheid.1 Het verschil tussen de twee opleidings-
niveaus bleek samen te vallen met een verschil in taalvaardigheidniveau: 
havo-leerlingen scoorden significant hoger op de woordenschattoets dan 
vmbo-t leerlingen. We bekeken vervolgens of er een interactie zichtbaar 
was tussen taalvaardigheid- en opleidingsniveau aan de ene kant en de 
effectiviteit van de verschillende condities aan de andere kant. Van zo’n 
interactie bleek geen sprake; alle leerlingen profiteerden op dezelfde 
wijze en in even grote mate van de feedback die ze ontvingen, ongeacht 
hun niveau. Indirecte feedback is dus niet te veeleisend voor leerders 
met een lagere taalvaardigheid.  
 
Onderzoeksvraag 6: het effect van correctieve feedback op complexiteit 
Om te kunnen onderzoeken of een focus op correctheid leidt tot een 
vermindering van complexiteit, bekeken we naast de fouten die leerders 
maakten ook de diversiteit van hun woordgebruik en de complexiteit van 
hun zinsstructuren. We vonden geen bewijs voor Truscotts bewering dat 
correctie leidt tot vermijding. De teksten die leerlingen in de 
experimentele groepen produceerden waren niet minder complex dan de 
teksten van leerlingen in de controlecondities. Integendeel: de 
gereviseerde teksten van leerlingen die feedback ontvingen waren 
structureel complexer dan de teksten van leerlingen in de controle-
groepen. Wat lexicale diversiteit betreft, presteerden zowel de twee 
correctiegroepen als de zelfcorrectiegroep tijdens S2 beter dan de 
oefengroep.  
 
Onderzoeksvraag 7: de relatieve effectiviteit van oefenen en correctie 
Ook de claim dat extra taalproductie meer bijdraagt aan taalontwikkeling 
dan corrigeren en reviseren wordt niet ondersteund door onze 
bevindingen. De oefengroep in dit onderzoek presteerde tijdens S2, S3 
en S4 op alle maten van correctheid, complexiteit en diversiteit slechter 
dan de groepen die correctieve feedback ontvingen. Dat Truscott 
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correctie afdoet als verspilling van tijd die beter besteed had kunnen 
worden aan productievere vormen van taalonderwijs is ons inziens dan 
ook onterecht.  
 
Conclusies 
 
We concluderen dat niet-gefocuste correctieve feedback tweedetaal-
leerders helpt de talige correctheid van hun geschreven output te 
vergroten. Niet alleen konden onze leerders het aantal fouten in een 
specifieke tekst verkleinen tijdens revisie, correctieve feedback zorgde er 
ook voor dat de gecorrigeerde fouten in een nieuwe tekst niet meer of 
minder vaak voorkwamen. Het opleidingsniveau van onze deelnemers 
bleek bovendien geen invloed te hebben op de effectiviteit van feedback. 
Een belangrijke bevinding is verder dat bij feedback op complexe, 
grammaticale fouten alleen de directe benadering leerwinst opleverde. 
Hoewel onze deelnemers in staat waren de indirecte feedback te 
gebruiken tijdens het reviseren en hun eigen fouten konden verbeteren 
op basis van de codes in hun tekst, bleef een leereffect uit. Een 
mogelijke verklaring schuilt in het feit dat leerders niet wisten of hun 
eigen correcties de juiste waren. Dit kan hen ervan weerhouden hebben 
de gecorrigeerde vormen ‘op te slaan’ in hun zich nog ontwikkelende 
taalsysteem.  
Waar directe correctieve feedback effectiever was op het gebied van 
grammaticale problemen, bleek het effect van feedback op niet-
grammaticale fouten duurzamer te zijn als leerders indirecte feedback 
ontvingen. Deze bevinding stemt overeen met de verwachting dat de 
leerwinst van indirecte feedback groter is, omdat het het probleem-
oplossend vermogen van de leerder aanspreekt en zo het type reflectie 
stimuleert dat tot langetermijnverwerving leidt. Voorwaarde voor deze 
toegevoegde waarde van de indirecte benadering is wel dat leerders 
erop durven te vertrouwen dat hun eigen verbetering klopt. Onze 
deelnemers durfden dat aan waar het hun relatief simpele niet-
grammaticale fouten betrof, maar niet in het geval van hun grammaticale 
correcties.  
Tot slot vonden we geen enkele aanwijzing voor de potentiële schadelijke 
effecten die Truscott aan correctieve feedback toeschrijft. Correctie bleek 
leerders er niet toe aan te zetten meer complexe structuren of woord-
keuze te vermijden. Bovendien hadden onze deelnemers meer baat bij 
het ontvangen en verwerken van feedback dan bij extra schrijfoefening. 
Het is dus niet zo dat correctieve feedback 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. 
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Implicaties en suggesties voor de onderwijspraktijk 
 
De belangrijkste implicatie van dit onderzoek is dat correctieve feedback 
een effectief pedagogisch middel is dat met recht thuishoort in de praktijk 
van het taalonderwijs. Hieraan willen we echter nog de volgende punten 
toevoegen: 
 

• Als een docent besluit correctieve feedback te geven op een tekst, is 
het van belang de leerder vervolgens te motiveren de feedback ook 
echt te gebruiken. Geef de schrijver daarom de gelegenheid zijn 
tekst te reviseren op basis van de feedback die hij heeft ontvangen.  

 

• Een docent kan ervoor kiezen alle aanwezige fouten in een tekst 
tegelijkertijd aan te pakken of zich te beperken tot een (paar) 
specifiek(e) fouttype(n); zowel de gefocuste als de niet-gefocuste 
aanpak blijken bij te dragen aan de taalontwikkeling van tweede-
taalleerders. 

 

• Hoewel alle fouten corrigeerbaar zijn, kunnen verschillende soorten 
fouten in min of meerdere mate ontvankelijk zijn voor (in)directe 
feedbackmethoden. Waar mogelijk, moet een docent de keuze voor 
een gepaste feedbackvorm afstemmen op de complexiteit van de te 
corrigeren fout.  

 

• Om het effect van feedback te optimaliseren is het van belang dat 
een docent consistent is in de manier waarop hij feedback geeft. 
Zeker als een indirecte correctievorm op basis van foutcodes 
gebruikt wordt (zoals in de huidige studie).  

 

• Feedback geeft naar verwachting het beste resultaat als het gegeven 
wordt binnen een betekenisvolle, op inhoud georiënteerde context. 
De feedback draagt op die manier bij aan het vergroten van de 
communicatieve geslaagdheid van een tekst. Dat maakt het voor de 
leerder aantrekkelijker om de feedback te gebruiken dan wanneer hij 
een schrijfopdracht als een veredelde grammatica-oefening ziet.  

 
Noot 
 
1.  We hebben gekozen voor een woordenschattoets omdat eerder onderzoek heeft 

aangetoond dat er een sterke correlatie bestaat tussen de woordenschat van een 
tweedetaalleerder en andere aspecten van zijn taalvaardigheid (bv. Beglar & 
Hunt, 1999). Bovendien leek een woordenschattoets uit praktisch oogpunt het 
meest geschikte instrument om snel een grove inschatting van de taalvaardigheid 
van de deelnemers te vergaren. 
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