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‘Ik vond het goed.’ We herkennen het ongetwijfeld allemaal als
het antwoord bij uitstek wanneer leerlingen elkaar feedback
moeten geven. Na wat aandringen krijgen we soms nog een korte
argumentatie, maar al te vaak is peerfeedback ongenuanceerd en
weinig beargumenteerd.
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Nochtans is peerfeedback een gedegen
manier om de leerling ook in deze stap
van het leerproces te betrekken. Leerlingen die elkaar feedback geven, kunnen
tenslotte van elkaar leren en ontdekken
zo wat bijdraagt tot een geslaagde presentatie. Toch blijven we als leerkracht
vaak op onze honger zitten: de peerfeedback die we goedbedoeld inlassen,
heeft zelden het verhoopte resultaat.
Op zich mag dat ook niet verbazen:
feedback geven is een complexe vaardigheid die een grondige beheersing
vraagt van datgene wat de leerling moet
evalueren. Daarnaast moet een leerling
ook zijn bevindingen weten te verwoorden en zo kunnen verpakken dat ze
door de medeleerlingen in dank worden
aanvaard. Misschien verwachten we dan
ook te veel als we een uitgebalanceerd
oordeel willen horen wanneer we na afloop van een presentatie zomaar vragen
wat een leerling ervan vond.

Net zoals schrijfkaders de aarzelende
schrijver op weg helpen om een goede
tekst te schrijven, heeft ook de peer
die feedback moet geven nood aan
een scaffolded aanpak. Daarmee wordt
verwezen naar de steigers of scaffolds
die rond de leerder worden opgetrokken
om hem of haar zo naar het gewenste
niveau te begeleiden. Eens de leerling
in staat is om autonoom te doen wat
van hem wordt verwacht, worden, om
de analogie af te maken, de steigers
weggenomen.
Met dat uitgangspunt in het achterhoofd ontwikkelde ik een scaffolded peer
feedback-methode. Mijn aanpak bestaat erin de leerlingen voor het begin
van een presentatie elk een duidelijk
afgelijnde feedbackopdracht te geven.
De meeste van deze opdrachten zijn
kwantificeerbaar of heel strak afgelijnd,
zodat de interpretatieruimte van de
leerling tot een minimum herleid wordt.

Enkele voorbeelden vind je op de
volgende pagina.
Na afloop van de presentatie mag elke
leerling enkele medeleerlingen kiezen
die feedback geven. De luisterende
leerlingen wisselen na elke beurt hun
feedbackkaartjes uit, waardoor ze
verschillende criteria leren kennen en
telkens een nieuwe focus hebben. De
presentator weet dan ook niet op voorhand waarop er feedback zal worden
gegeven. Bovendien kan elke leerling
na elke presentatie de vraag krijgen om
klassikaal zijn feedback te geven, wat
de aandacht en betrokkenheid ten goede komt. Tot slot neemt deze methode
ook de onwennigheid weg die vaak
gepaard gaat met kritiek geven. Er komt
immers geen waardeoordeel bij kijken:
leerlingen beperken zich tot concrete
vaststellingen.
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In een volgend stadium, wanneer leerlingen de deelopdrachten per criterium geïnternaliseerd hebben, kunnen
ze weggelaten worden en hoeft enkel
nog het criterium zelf meegegeven te
worden. In een laatste stadium hebben
leerlingen zich hopelijk niet alleen een
beeld gevormd van wat de criteria zijn

voor een goede presentatie, maar ook
van hoe die criteria precies geëvalueerd
kunnen worden. De feedbackkaartjes
– de steigers – kunnen dan weggenomen worden, en de leerling is hopelijk
in staat om autonoom genuanceerde,
onderbouwde feedback te geven.
Voor de leerling die die feedback krijgt,

wordt peerfeedback op die manier
spannend, onderbouwd en relevant.
Voor de peers wordt hij meer dan een
obligaat nummertje en wordt de les
spreekvaardigheid veel meer dan een
uitgelezen moment om te studeren voor
de toets van het volgende lesuur.
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