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Na deze workshop kun je …

Inventariseren wat je leerlingen een goede les vinden

Inzicht krijgen wat er goed gaat en wat er nog beter kan, 
met behulp van OnzeLes

Het gesprek voeren met je klas over welke concrete 
dingen er beter kunnen

… (ontbreekt er nog iets?)

Aan je collega’s uitleggen waarom feedback belangrijk is



Drie stellingen



Ik weet wat het effect van feedback is

Ik geef af en toe lessen die beter kunnen

Ik vraag leerlingen regelmatig 
hoe ik mijn lessen kan verbeteren



OnzeLes lost een hardnekkig probleem op

Goed onderwijs vergt goede docenten en van 
feedback worden docenten sterker

Feedback is spannend en het kan lastig zijn om een 
gesprek te voeren in de klas

Met OnzeLes kunnen leerlingen makkelijk en veilig 
feedback geven



OnzeLes is een methode om feedback te krijgen van leerlingen

Summatieve toetsing Formatieve toetsing

Evaluatie Feedback

Beoordelen Beter worden

Leerlingen

Docenten



OnzeLes in 5 stappen

Meld je aan en 
beheer je groepen

Verzamel kenmerken 
van een goede les

Maak een 
nieuwe poll

Leerlingen kiezen 
tops & tips

Voer het gesprek 
in de klas

Betere 
lessen

1 2 3 4 5

Leerlingen Docenten



Aan de slag!

OnzeLes.nl/aan-de-slag

In 5 stappen Handleiding Presentatie Brief collega’sInstructievideo

https://docs.google.com/presentation/d/1d1XrnE00ZY46gxHHbowuFDahA7VHBNvfbM8gxLilQjU/edit#slide=id.p


Meld je aan en maak een groep voor een van je eigen klassen

Verzamel kenmerken 
van een goede les

Maak een 
nieuwe poll

Leerlingen kiezen 
tops & tips

Voer het gesprek 
in de klas

Betere 
lessen

2 3 4 5

Meld je aan en 
beheer je groepen

1

OnzeLes.nl/aan-de-slag



Stappen 2 t/m 5 doorlopen we op meta niveau

Verzamel kenmerken 
van een goede les

Maak een 
nieuwe poll

Leerlingen kiezen 
tops & tips

Voer het gesprek 
in de klas

Betere 
lessen

3 4 5

Meld je aan en 
beheer je groepen

1 2

Presentatie

https://docs.google.com/presentation/d/1d1XrnE00ZY46gxHHbowuFDahA7VHBNvfbM8gxLilQjU/edit#slide=id.p


Na deze workshop kun je …

Inventariseren wat je leerlingen een goede les vinden

Inzicht krijgen wat er goed gaat en wat er nog beter kan, 
met behulp van OnzeLes

Het gesprek voeren met je klas over welke concrete 
dingen er beter kunnen

… (ontbreekt er nog iets?)

Aan je collega’s uitleggen waarom feedback belangrijk is



Samen met leerlingen elke dag een beetje beter

Jonas Voorzanger


