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Voorwoord 

Mijn interesse voor het onderwerp feedback vormde de aanleiding om hieromtrent een 

probleemstelling voor deze masterproef te formuleren. Gedurende dit leer- en onderzoeksproces 

steunde ik zelf sterk op feedback. Ik zie constructieve feedback daarom al een noodzakelijk 

element om gemotiveerd te blijven en vooruitgang te maken. Ik geloof er in dat dit in scholen en 

voor leraren niet anders is. Ik zie feedback al een krachtig instrument om een school optimaal en 

effectief te doen functioneren. Er is tegenwoordig bovendien steeds meer aandacht voor 

reflecterende leerkrachten die hun eigen handelen dienen in vraag te stellen. Ook reflecteren is 

iets waar ik meermaals op werd gewezen gedurende mijn opleiding. Graag wilde ik weten of 

leerkrachten in de praktijk hard worden aangestuurd om hun handelen bij te stellen en of 

feedback dus een belangrijke plaats krijgt in scholen. Ik werd geboeid door de vraag of 

schoolleiders informele feedback hoog in het vaandel dragen en hoe ze dit concretiseren naar de 

praktijk. 

     In dit voorwoord zou ik ook graag enkele mensen persoonlijk bedanken. Ten eerste zou ik 

graag mijn promotor, Dr. Melissa Tuytens, willen bedanken voor haar tips gedurende dit 

leerproces. Haar sturing heeft me enorm geholpen en haar constructieve feedback gaf me moed 

om verder te werken. Ik apprecieerde haar bereidwilligheid om tijd te maken om mijn werk vele 

keren na te lezen en me van mondelinge feedback te voorzien. 

     Daarnaast wil ik ook zeker alle participanten bedanken die deelnamen aan dit onderzoek. De 

tijd die ze maakten en hun hartelijkheid om me te ontvangen, waardeer ik ontzettend. De 

interviews leverden leuke en boeiende gesprekken op. 

     Ik wil bovendien mijn vrienden en familie bedanken voor de nodige ontspanning en afleiding. 

Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar Jolientje. Haar steunende woorden zorgden ervoor 

dat ik de moed niet liet zakken. Griet, bedankt voor de tijd die je nam om mijn masterproef na te 

lezen op schrijffouten. Daarnaast zou ik ook mijn ouders willen bedanken voor de steun 

gedurende mijn opleiding, dit op vele vlakken. Ze bufferden vele momenten van onzekerheid. Tot 

slot rest er me zeker nog Toon te bedanken voor het nodige relativeren en het geloof in mijn 

kunnen. 

 

Gent, mei 2014 

Fien 
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Het Vlaamse onderwijssysteem steunt sterk op het principe van de vrijheid van onderwijs wat 

scholen het recht geeft vrij te kiezen hoe ze zelfevaluatie vorm geven en wat ze vervolgens met de 

resultaten doen (Deneire, Van Petegem & Gijbels, 2009). De kwaliteit van de schoolleider en zijn 

vermogen om een effectief beleid voor schoolverbetering op te stellen, is van essentieel belang 

voor de kwaliteit van de zelfevaluatie van scholen (Ministerie van Onderwijs en Vorming, Vlaamse 

overheid, 2011). Om die redenen en omwille van de autonomie van de scholen, variëren de 

procedures van zelfevaluatie in Vlaanderen sterk van school tot school (Shewbridge, Hulshof, 

Nusche & Stoll, 2011). 

     Een krachtig instrument om aan zelfevaluatie te doen, is het geven van feedback. Feedback 

gericht op leraren kan gebruikt worden als middel voor het ontwikkelen van het individu en de 

school zelf (Deneire et al., 2009). Colby, Bradshaw en Joyner (2002) in Tuytens (2012) stellen 

hieromtrent eveneens dat het belangrijk is dat feedback de individuele noden van de leerkracht en 

de noden van de school als organisatie kan vervullen. Volgens Deneire et al. (2009) kent feedback 

om die reden een groot belang. Leerkrachten zijn de centrale schakel tot verandering en 

verbetering, zowel op micro- als mesoniveau. Deze verandering en verbetering heeft een 

(on)rechtstreekse invloed op het leren van leerlingen. Volgens Blase en Blase (1999) staan 

leerkrachten zelf positief tegenover de effecten van feedback. Goede feedback zou hun motivatie, 

werkzaamheid en gevoel van eigenwaarde en veiligheid kunnen verhogen. Ook schoolleiders 

zouden deze effecten ervaren (Blase & Blase, 1999). Er zijn uiteraard voorwaarden om tot goede 

feedback te komen die leidt tot deze effecten. 

     In Vlaanderen denken we bij feedback vooral aan functioneringsgesprekken en aan evaluaties 

op grond van geïndividualiseerde functiebeschrijvingen (Deneire et al., 2009). De omzendbrief 

functiebeschrijving en evaluatie (2007) legt het algemene kader vast van het formele 

leerkrachtevaluatieproces in de Vlaamse scholen. Volgens de omzendbrief, is het formele 

evaluatieproces in scholen bedoeld als, en moet het gezien worden als, een constructief en 

positief personeelsbeleidinstrument. Het gaat hier om de bepaling van de evaluatoren, het 

vastleggen van de functiebeschrijving en het evaluatiegesprek, het evaluatieverslag en het 

evaluatiedossier. Om de vier jaar hebben scholen de verplichting een formeel evaluatiegesprek te 

voeren. Er moeten geregeld momenten plaatsvinden waarop de schoolleider en leerkracht 

aandacht besteden aan het functioneren van de leerkracht. Concreet gaat het erom dat de 

evaluator op basis van een nauwkeurige en objectieve inschatting van de geschiktheid, inzet, 

prestaties en verdiensten, een oordeel velt over de wijze waarop een personeelslid in de 

uitgeoefende functie presteert. Men haalt aan dat evaluatie geen momentopname is maar eerder 
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een procesmatig gebeuren. Meermaals doet men in de omzendbrief ook de suggestie de formele 

feedback aan te vullen met informele feedback (omzendbrief functiebeschrijving en evaluatie, 

2007), maar concrete richtlijnen worden hiervoor niet gegeven. 

     Om die reden wensen we de invulling van informele feedback in basisscholen na te gaan, na de 

invoering van de wetgeving omtrent formele evaluatie in 2007. We vragen ons hierbij af, of 

informele feedback, naast de verplichte formele feedback voorkomt en hoe dit gebeurt. Zowel het 

perspectief van de schoolleider als van de leerkracht zal hierbij worden belicht en met elkaar 

worden vergeleken. Met de keuze voor informele feedback, gaan we dus peilen naar dagdagelijkse 

gesprekken tussen de schoolleider en leerkracht omtrent zijn of haar functioneren als leraar. 

Theoretisch kader: feedback 

Voor deze studie is het van belang het begrip feedback duidelijk te definiëren. We baseren ons op 

een definitie, geformuleerd door Ilgen, Fisher en Taylor (1979). 

“(…) feedback as a special case of the general communications process in which some 

sender (hereafter referred as a source) conveys a message to a recipient. In the case of 

feedback, the  message comprises information about the recipient.” (Ilgen, et al. 1979, p. 

350) 

     Ilgen et al. (1979) benadrukken dat feedback een communicatieproces is waarbij een zender 

een boodschap overdraagt naar een ontvanger. In deze masterproef zijn de zender en ontvanger 

respectievelijk de schoolleider en de leerkracht. De zender wordt volgens Ilgen et al. (1979) ook 

wel de bron genoemd. De concepten zender, boodschap en ontvanger worden achtereenvolgens 

toegelicht. 

Zender of bron: de schoolleider 

Volgens Ilgen et al. (1979) moet een bron geloofwaardig en betrouwbaar zijn opdat de feedback in 

hoge mate de ontvanger zou beïnvloeden. Om geloofwaardig te zijn moet de bron door de 

ontvanger gepercipieerd worden als een individu die de nodige expertise heeft om gedrag van de 

ontvanger te beoordelen. Deze expertise omvat kennis over de taak zelf en over het presteren van 

de ontvanger op deze taak. Bronnen kunnen hiernaast ook variëren naargelang hun macht over 

beloningen of sancties die worden ontvangen of verwacht door de ontvanger van feedback. Indien 

andere factoren gelijk blijven, is de ontvanger meer geneigd te handelen in overeenkomst met de 

feedback indien de bron meer macht heeft. 
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     Een belangrijk kenmerk van de schoolleider (de zender) is zijn of haar leiderschapsstijl. Dit 

kenmerk wordt als eigenschap meegenomen in dit onderzoek. 

Schoolleiderschap. 

Onder leiderschap verstaat men het beïnvloedingsproces van anderen in de richting van 

gemeenschappelijke doelen waarbij een leider het leiderschap neemt en op die manier 

volgzaamheid in de hand werkt (Karp, 2013). Schoolleiderschap wordt gedefinieerd als de 

inspanningen en activiteiten van een schoolleider (Supovitz, Sirinides & May, 2009). 

     Schoolleiders zouden een meetbaar maar indirect effect uitoefenen op schooleffectiviteit 

(Hallinger & Heck, 1998). Er zou een sterke relatie zijn tussen effectief leiderschapsgedrag 

uitgevoerd door de schoolleiders en de verbintenis van de leraren, professionele betrokkenheid 

van leerkrachten en innovatie (Sheppard, 1996 in Blase & Blase, 1999). Supovitz et al. (2009) 

stellen dat er een sterke en significant indirecte relatie is tussen onderwijsleiderschap en het leren 

van leerlingen. Het indirecte verband tussen de activiteiten van schoolleiders en de resultaten van 

de leerlingen wordt gemedieerd doorheen de instructiepraktijk van leraren. Concreet betekent het 

dat leraren die vaker veranderingen aanbrengen in de instructiepraktijk geassocieerd kunnen 

worden met schoolleiders die zich richten op instructie en bevorderen van samenwerking en 

vertrouwen. Ze communiceren ook heel duidelijk omtrent de missie en doelen van de organisatie 

(Supovitz et al., 2009). De beschreven kenmerken komen overeen met kenmerken van zowel 

onderwijskundige als transformationele leiders, twee leiderschapsstijlen die later worden 

toegelicht. Volgens Hallinger, Bickman en Davis (2009) in Supovitz et al. (2009) zouden de 

variabelen van het instructieklimaat en de instructieorganisatie op hun beurt positief en significant 

gerelateerd zijn aan het presteren van leerlingen (Hallinger et al., 2009 in Supovitz et al., 2009). Dit 

toont de belangrijkheid aan van het werk van schoolleiders, voor het leren van leerlingen (Supovitz 

et al., 2009).  

Onderwijskundig en transformationeel leiderschap. 

Volgens Heck en Hallinger (1999) in Hallinger (2003) bestaan verscheidene conceptuele modellen 

van leiderschap. De twee meest voorkomende modellen zijn die van het onderwijskundig en 

transformationeel leiderschap (Heck & Hallinger, 1999 in Hallinger, 2003). 

Onderwijskundig leiderschap. 

Effectiviteitstudies van de jaren 1980 werden gedomineerd door het idee van de onderwijskundige 

leider (Heck & Hallinger, 1999 in Hallinger, 2003). Effectiviteitonderzoek werd gevoerd in arme en 

stedelijke scholen wat ervoor zorgde dat onderwijskundige leiders vaak werden voorgesteld als 
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sterke en directieve leiders (Hallinger & Murphy, 1986 in Hallinger, 2003). De schoolleider werd 

gezien als de voornaamste bron van onderwijskundige deskundigheid (Barth, 1986 in Marks & 

Printy, 2003).  

     Het model van Hallinger stelt drie dimensies van onderwijskundig leiderschap voor (Hallinger, 

2000 in Hallinger, 2003). De eerste dimensie spreekt over de schoolvisie van onderwijs en houdt in 

dat het de verantwoordelijkheid van de schoolleider is om te verzekeren dat de doelen wijd 

bekend zijn en ondersteund worden door de volledige gemeenschap van de school (Hallinger, 

2003). Hallinger (2003) stelt dat de schoolleider ervoor moet zorgen dat de school duidelijk een 

academische missie heeft die gecommuniceerd wordt naar het personeel. Onderwijskundige 

leiders zijn dus doelgericht met een focus op het verbeteren van de leerresultaten als 

voornaamste doel (Goldring, Porter, Murphy, Elliott & Cravens, 2009; Hallinger, 2003). Volgens 

Hallinger (2003) gaat onderwijskundig leiderschap bovendien uit van een controle en coördinatie 

van het personeel richting de doelen die gewenst zijn vanuit de organisatie. Dit is eerder een top-

down benadering (Hallinger, 2003). 

De tweede dimensie spreekt over het besturen van het instructieproces wat coördinatie en 

controle van de instructie en het curriculum inhoudt. Dit omvat drie leiderschapsfuncties, 

namelijk: het opvolgen van de didactische kwaliteiten van de leerkrachten, het coördineren van 

het curriculum en het opvolgen van de vooruitgang van de leerlingen. Dit kader gaat er dus van uit 

dat de ontwikkeling van de academische kern van de school een belangrijke verantwoordelijkheid 

is van de onderwijskundige schoolleider (Hallinger & Murphy, 1985 in Hallinger, 2003). Effectieve 

onderwijskundige leiders zijn kritische vrienden die feedback verlenen en zich verbinden met de 

vooruitgang die leerkrachten boeken op het vlak van instructie (Smith & Andrews, 1989 in Blase & 

Blase, 1999; Hallinger, 2003). Het evalueren van leerkrachten behoort tot de taak van de 

onderwijskundige leider (Sheppard, 1996 in Blase & Blase, 1999). 

De derde en laatste dimensie focust op het bevorderen van een positief schoolklimaat. Dit omvat 

een aantal functies zoals het bewaken van de onderwijstijd, het promoten van professionele 

ontwikkeling, hoge zichtbaarheid en het voorzien van drijfveer voor leerkrachten en leerlingen. 

(Hallinger, 2003). 

Transformationeel leiderschap.  

Met de komst van schoolherstructurering in Noord-Amerika rond 1990 ontstond er steeds meer 

ontevredenheid over onderwijskundig leiderschap vanwege de te grote focus op de schoolleider 

als centrum van expertise en autoriteit (Hallinger, 2003). De hiërarchische positie van de 
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onderwijskundige leider stond in contrast met de nieuwe wijze waarop scholen werden 

georganiseerd (Marks & Louis, 1997 in Marks & Printy, 2003). De autoriteit van de school was 

minder gecentraliseerd en meerdere taken werden verdeeld onder de leerkrachten, schoolleider 

en anderen (Malen, Ogawa, & Kranz, 1990 in Marks & Printy, 2003). Leerkrachten werden ook 

gezien als de bezitters van cruciale informatie over hun leerlingen waardoor zij in eerste instantie 

moesten beslissen (Hallinger, 1992). 

     In navolging van de kritiek op het onderwijskundig model omarmden de onderwijsdeskundigen 

het model van transformationeel leiderschap (Hallinger, 1992; Hallinger, 2003). Een 

transformationele leider sluit zich eerder aan bij gedeeld leiderschap in plaats van een leider te 

zijn die van bovenaf controleert (Marks & Printy, 2003; Leithwood & Jantzi, 2000 in Hallinger, 

2003; Ogawa & Bossert, 1995 in Hallinger, 2003).  

     Volgens Leithwood en Sun (2012) bestaan er vier categorieën van transformationele 

leiderschapspraktijken. Ten eerste bepaalt een transformationele schoolleider de richting. Dit 

houdt in dat een gedeelde visie en doelen worden bepaald en er hoge verwachtingen zijn omtrent 

de prestaties van de leraren (Leitwoord & Sun, 2012). In tegenstelling tot een onderwijskundige 

leider, die eerder de leden controleert en stuurt om te werken in de richting van de 

vooropgestelde doelen, hanteert een transformationele leider eerder een empowerment strategie 

dan een controlestrategie (Hallinger, 2003). Betrokkenheid en inspanningen van de schoolleider en 

leerkrachten kunnen helpen om de doelen van de organisatie te bereiken. De doelen hebben een 

motiverende capaciteit indien ze geassocieerd kunnen worden met waarden waarin men sterk 

gelooft of waarvan men wordt overtuigd erin te geloven (Leithwood & Sun, 2012). Ten tweede is 

de leider verantwoordelijk voor het ontwikkelen van mensen. Naast individuele ondersteuning 

worden de leraren intellectueel gestimuleerd en worden waardevolle waarden, overtuigingen en 

gedragingen gemodelleerd. Daarnaast wordt de schoolcultuur versterkt en vertrouwt de 

schoolleider op de leraren. Samenwerking en participatie worden gestimuleerd en ouders en de 

wijdere gemeenschap worden betrokken. Tot slot dient de schoolleider ook het 

instructieprogramma te verbeteren waarbij de nadruk ligt op onderwijskundige ontwikkeling 

(Leithwood & Sun, 2012). Hallinger (2003) vult aan dat de focus van een transformationele ligt op 

toewijding voor verandering en het ontwikkelen van de innoatiecapaciteit van de school.  

Geïntegreerd leiderschap. 

Conceptueel zijn er veel verschillen en gelijkenissen tussen de modellen maar de gelijkenissen zijn 

meer significant dan de verschillen (Hallinger, 2003). Meer en meer wordt de voorkeur gegeven 

aan een vorm van leiderschap die transformationeel als onderwijskundig leiderschap combineert 
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(Hallinger, 2003; Marks & Printy, 2003). Marks en Printy (2003) stellen dat beide vormen 

complementair zijn en geïntegreerd voorkomen. Voorheen faalde men er trouwens in een 

leiderschapsstijl te vinden die enerzijds organisationele verbetering promoot en tegelijk ook 

duurzaam is voor de leiders zelf (Hallinger, 2003). Marks en Printy (2003) geven bovendien aan dat 

de resultaten van geïntegreerd leiderschap op de prestaties van de school wezenlijk zijn. In deze 

masterproef ligt de nadruk op geïntegreerd leiderschap. 

Boodschap: feedback 

Kenmerken. 

Hattie en Timperly (2007) beschreven feedback als:  

“… feedback is conceptualized as information provided by an agent (e.g. teacher, peer, 

book, parents, self, experience) regarding aspects of one’s performance or understanding. 

(…) Feedback thus is a “consequence” of performance.” (Hattie & Timperly, 2007, p. 81) 

     Ze benadrukken hiermee dat feedback informatie geeft over iemands prestatie of begrip. In hun 

beschrijving halen Hemmeter, Snyder, Kinder en Artman (2011) aan dat de schoolleider zich bij 

feedback baseert op observaties in de klassen als bron voor het geven van feedback wat gelijk kan 

worden gesteld aan de prestatie waar Hattie en Timperly (2007) over spreken. Annett (1969) in 

Ilgen et al. (1979) geeft aan dat het gaat om informatie omtrent iemands gedrag. De waarde van 

de feedback hangt onder andere af van de toename van kennis, die de feedback voorziet, over een 

bepaalde prestatie (Annett, 1969 in Ilgen et al. 1979). Feedback zou het meest efficiënt zijn 

wanneer het de kennis verhoogt en dit door onzekerheid te verlagen (Shannon & Weaver, 1949 in 

Ilgen et al., 1979).  

     Wat betreft de boodschap zelf, zijn er volgens Ilgen et al. (1979) drie bepalende factoren. De 

timing, het teken en de frequentie van feedback spelen een rol (Ilgen et al., 1979). Onderzoek 

toont aan dat het effect van feedback op een prestatie vermindert indien het krijgen van feedback 

langer op zich laat wachten (Ammons, 1956). Daarnaast is het algemeen zo dat positieve feedback 

als meer accuraat wordt aanschouwd (Ilgen, 1971). Dit wordt verklaard doordat positieve 

commentaar aangenamer is en het zelfbeeld verbetert (Ilgen et al., 1979). Negatieve feedback kan 

daarentegen worden ontkend (Ilgen et al., 1979). Tot slot wordt aangegeven dat het positief is de 

frequentie van feedback hoog te houden (Anderson, Kulhavy & Andre, 1971). 

Doelen van feedback. 

Wat betreft de te bereiken doelen van feedback, wordt een onderscheid gemaakt tussen 

summatieve en formatieve feedback. Summatieve feedback houdt meestal een afsluitende 
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evaluatie in waarbij een eindoordeel wordt gegeven (Valcke, 2007). Het gaat erom een oordeel te 

vellen over het al dan niet bereiken van doelen. De beoordelingsfunctie staat centraal bij 

summatieve feedback (D’hertefelt & Van Tendeloo, 2007). In het geval van leerkrachten gaat dit 

dan bijvoorbeeld om een evaluatiegesprek.  

     Naast summatieve feedback is er steeds meer erkenning van de belangrijkheid van formatieve 

feedback en de link die er bestaat met summatieve feedback. Waar men in het geval van 

summatieve feedback spreekt over ‘assessment of learning’, heeft men het in het geval van 

formatieve feedback over ‘assesment for learning’ (Heron, 2010). Formatieve feedback is 

informatie die gecommuniceerd wordt naar de ontvanger met de intentie om het denken of het 

gedrag van de ontvanger te wijzigen om zo het leren te verbeteren (Sadler, 1989; Shute, 2008). 

Het komt voor in een verscheidenheid aan types (verifiëren van een antwoord, tips...) en het kan 

voorkomen op diverse momenten tijdens het leerproces. Het doel van formatieve feedback is het 

reduceren van de kloof tussen de gewenste en bereikte doelen (Hattie & Timperly, 2007; Mory, 

2003 in Thurlings, Vermeulen, Kreijns, Bastiaens en Stijnen, 2012). Strategieën die worden 

gebruikt om die discrepantie te verkleinen tussen bereikte en gewenste doelen kunnen al dan niet 

effectief zijn. Het is van belang de omstandigheden te begrijpen die leiden tot een gewenst 

resultaat (Hattie & Timperly, 2007).  

Formele en informele feedback. 

De prestatiebeoordeling van leerkrachten in scholen kan zowel formeel als informeel gebeuren. 

Voorbeelden van formele (meer officiële) beoordelingsmomenten zijn functioneringsgesprekken, 

formele klasobservaties of de evaluatie van tijdelijke leerkrachten (Devos, Verhoeven, Stassen & 

Vermoes, 2005). Met informele feedback bedoelen we vooral een spontane manier van feedback 

verlenen zoals een gesprek over hoe de sportdag is verlopen en over wat de leerkracht in het 

vervolg beter kan doen. Wat deze masterproef betreft, wordt gekozen te focussen op informele 

feedback. 

     In de inleiding werd reeds vermeld, dat het formele evaluatiekader van het basisonderwijs in 

Vlaanderen vaststaat. Doordat er geen concrete richtlijnen zijn vastgelegd omtrent informele 

feedback aan leerkrachten omtrent hun prestaties tijdens de instructiepraktijk wordt in deze 

masterproef nagegaan hoe informele feedback wordt georganiseerd in het lager onderwijs. In een 

onderzoek van Devos et al. (2005), dat voor de invoering van de wet omtrent evaluatie plaatsvond, 

blijkt dat evaluatie in basisscholen meer informeler en vaker plaatsvindt in vergelijking met het 

secundair onderwijs. Ook de communicatie verloopt in het algemeen informeler. De schoolleider 

komt vaker de klas binnen en zou een duidelijker beeld hebben van het functioneren van de 
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leerkrachten. Men spreekt ook vaker van een begeleiding dan van een beoordeling. Zowel 

medeleerkrachten als de schoolleider geven pedagogische tips, feedback en ondersteuning. De 

prestatiebeoordeling verloopt eerder op een minder gesystematiseerde manier (Devos et al., 

2005). 

     Frase en Streshly (1994) halen vier probleemgebieden aan binnen de evaluatiepraktijken van 

leerkrachten in scholen. In het kader van deze masterproef zijn hiervan twee problemen bijzonder  

relevant. Ten eerste stellen Frase en Streshly (1994) het effectief plaatsvinden van de 

leerkrachtevaluaties in vraag. We stellen ons in dit onderzoek de vraag of er naast de verplichte 

formele feedback ook nog informele feedback wordt gegeven. Volgens Frase en Stresley (1994) 

zouden de leerkrachtevaluaties ten tweede onvoldoende bruikbare feedback voor verbetering 

bevatten. De leerkrachtevaluatie is vaak nog te oppervlakkig en bevat te weinig betekenisvolle 

feedback voor leerkrachten om hun praktijk  optimaal te verbeteren. Daarnaast zouden de 

evaluatoren de verantwoordelijkheid ontlopen voor de evaluatie van de leerkrachten. Zo blijkt dat 

veel schoolleiders vermijden om leerkrachtevaluaties te maken. Redenen hiervoor zijn 

bijvoorbeeld tijdsgebrek, de onverenigbaarheid van summatieve en formatieve evaluatie of het 

gebrek aan een opleiding (Frase & Stresley, 1994). De vraag is of dit ook in de informele 

feedbackgesprekken in Vlaanderen het geval is. 

Ontvanger: de leraar 

In deze masterproef is de ontvanger van de feedback de leerkracht. De variabele beroepservaring 

wordt als kenmerk van de leerkracht meegenomen. Peterson en Peterson (2006) stellen dat 

leerkrachtevaluatie meer bevorderlijk is voor beginnende leerkrachten dan voor (succesvolle) 

ervaren leerkrachten. Deze hypothese volgend, zouden meer ervaren leerkrachten, feedback als 

minder waardevol ervaren. 

     Daarnaast veronderstellen we dat de leeftijd en anciënniteit van de leerkracht een invloed 

kunnen hebben op zijn of haar perceptie over de gegeven informele feedback. Om die reden 

worden beide elementen als kenmerken van de ontvanger in dit onderzoek opgenomen. Tussen 

beide elementen zal wellicht een samenhang bestaan. 

    Alexander, Schallert en Hare (1991) in Butler en Winnie (1995) halen aan dat de ontvanger van 

feedback de informatie kan bevestigen, er iets kan aan toevoegen, overschrijven, afstemmen of 

herstructureren. Feedback moet volgens Ilgen et al. (1979) door de leerkrachten worden 

geaccepteerd en dit bepaalt hun verdere reactie hierop. De ontvanger van feedback is een 

verwerker van informatie omtrent zijn of haar voorbije prestatie (Ilgen et al., 1979) en is in staat 
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de boodschap om te zetten en te transformeren naar eenheden die betekenisvol zijn voor hem 

(Annett, 1969). Een knik of schouderklop van de bron van feedback wordt bijvoorbeeld ook 

geïnterpreteerd door de ontvanger. Dit doet de ontvanger door de signalen om te zetten naar een 

schatting van de evaluatie van de supervisors. Doordat de ontvanger bovendien reeds concrete 

ervaringen heeft met het uitvoeren van de taak, heeft hij een duidelijke visie over zijn of haar 

prestatie (Ilgen et al., 1979). 

     Ilgen et al. (1979) ontwierpen een model voor de effecten van feedback op de ontvanger. De 

individuele verwerking van feedback kan worden verdeeld in vier stadia, deze zijn: de 

gepercipieerde feedback, acceptatie van feedback, de wil te antwoorden op feedback en de 

beoogde respons. De gepercipieerde feedback gaat over hoe accuraat de ontvanger de feedback, 

gegeven door een bepaalde bron, percipieert. De acceptatie van feedback verwijst naar het geloof 

van de ontvanger dat de feedback een accurate voorstelling is van zijn of haar prestatie. De wil om 

te antwoorden op feedback gaat over het al dan niet reageren in lijn met de inhoud van de 

feedback. In het laatste stadium leidt de wil om te antwoorden, tot het vormen van de 

overtuigingen over de respons, die de ontvanger van feedback van plan is te geven. 

Interactie tussen zender, boodschap en ontvanger 

Karakteristieken van zowel de bron als de boodschap interageren met kenmerken van de 

ontvanger wat een reactie op de feedback oplevert en de perceptie van feedback vormgeeft. De 

persoonlijke kenmerken van de ontvanger, de aard van de boodschap en de kenmerken van de 

bron van feedback bepalen de perceptie van de ontvanger op de feedback, zijn reactie en ten 

slotte ook zijn antwoord op die feedback. De mate waarin feedback effectief informatie oplevert 

voor de ontvanger, hangt af van de subjectieve beoordeling van de ontvanger, vanuit zijn of haar 

referentiekader. Het kan bijvoorbeeld dat een bron in het verleden reeds betrouwbare informatie 

opleverde volgens de perceptie van de ontvanger. In dit geval is de kans groter dat feedback in de 

toekomst ook als betrouwbaar zal worden aanschouwd (Ilgen et al., 1979). Zo kan het bijvoorbeeld 

ook voorkomen dat de feedback accuraat is maar de zender als ongeloofwaardig wordt 

gepercipieerd door de ontvanger van feedback. In dit geval zal de feedback in mindere mate 

worden geaccepteerd. Het is kortom van belang niet blind te zijn voor die wisselwerking die er 

bestaat tussen de verschillende elementen in het model.  

Probleemstelling 

Een aanzienlijk aantal onderzoeken richt zich op schoolleiders en hun activiteiten. In plaats van 

zich uitsluitend te focussen op de bron van feedback is het voor verder onderzoek van belang data 
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te verzamelen vanuit het ontvangersperspectief. Dergelijke benadering kan onze kennis over 

effectief leiderschap verbreden (May & Supovitz, 2011). Starten vanuit het perspectief van 

leerkrachten werd reeds door verscheidene onderzoekers en theoretici aangeraden maar deze 

benadering wordt zelden effectief gebruikt (Blase & Blase, 1999). Het is van belang om zowel het 

perspectief van de zender als ontvanger te bekijken, wat in dit onderzoek wordt gedaan. 

Daarnaast zeggen Ilgen et al. (1979)  dat het gebied van de percepties op feedback nog altijd één 

van de belangrijkste tekortkomingen is binnen onderzoek. Nog al te vaak wordt feedback verkeerd 

geïnterpreteerd door de ontvangers, dit voornamelijk bij verbeteringsfeedback. Bijkomend 

onderzoek is nodig om op zoek te gaan naar de factoren die de nauwkeurigheid bepalen waarmee 

feedback wordt ontvangen.  

     In onderstaand model wordt een overzicht gegeven van wat wordt meegenomen in dit 

onderzoek. Het is gebaseerd op het eerder besproken model dat werd geconstrueerd door Ilgen et 

al. (1979). 

 

Figuur 1 Theoretisch kader (gebaseerd op Ilgen, Fisher en Taylor, 1979) 

     Het model verdeelt de individuele verwerking van feedback onder in vier stadia (Ilgen et al., 

1979). De waargenomen feedback, de eerste stap, is een eerste voorwaarde voor feedback en dit 

vormt de focus van deze masterproef. Het belang van deze eerste stap zal worden aangetoond 

zonder hierbij de andere stadia van het model te verwaarlozen. De percepties van informele 

feedback van de leerkrachten worden voorgesteld in het model. De percepties van de 

schoolleider, wat we ook zullen belichten, zien we als inherent aan de bron zelf. 
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     Bovendien benadrukt men dat meer onderzoek nodig is naar de bepalende kenmerken van de 

bron van feedback. Men stelt zich de vraag of er naast geloofwaardigheid en macht nog factoren 

zijn die de accuraatheid van de percepties van feedback bepalen (Ilgen et al., 1979). In deze 

masterproef nemen we vooral de leiderschapsstijl van de schoolleider mee als voornaamste 

kenmerk van de bron. De percepties van de leerkrachten en de schoolleider op de leiderschapsstijl 

worden nagegaan. Opnieuw zien we dat bij de schoolleider als inherent aan de schoolleider zelf. 

Bij de leerkrachten wordt dit apart voorgesteld. Niet alleen de kenmerken van de leerkracht zelf, 

maar ook de kenmerken van de schoolleider, hebben vermoedelijk een invloed op de opvatting 

van de leerkracht over de leiderschapsstijl van de schoolleider. 

     Daarnaast vermoeden we dat er een link kan worden verwacht tussen de leiderschapsstijl van 

de schoolleider enerzijds en het voorkomen van informele feedback anderzijds. Ook dit wordt in 

het model weergeven. Ondanks de focus op de percepties van informele feedback en leiderschap 

en de link tussen beide elementen, kunnen we natuurlijk niet uit de weg dat ook de andere 

elementen uit het model van belang zijn en in onderlinge interactie staan. 

Onderzoeksdesign 

Onderzoeksvragen 

De kernonderzoeksvraag van deze masterproef luidt: hoe wordt informele feedback en de 

leiderschapsstijl van de schoolleider gepercipieerd binnen het basisonderwijs door de schoolleider 

en de leerkrachten? 

OV 1 Hoe komt informele feedback voor tussen een schoolleider en leerkracht in het lager 

onderwijs? 

a. Hoe snel volgt informele feedback op de prestatie van de leerkracht? (timing) 

b. Gaat het om positieve of verbeteringsfeedback? (teken) 

c. Hoe vaak geeft de schoolleider informele feedback? (frequentie) 

d. Wat is het doel van informele feedback? (summatief of formatief) 

e. Wat is de verhouding tussen formele en informele feedback? 

OV 2 Hoe zien de schoolleider en de leerkrachten de leiderschapsstijl (onderwijskundig, 

transformationeel of geïntegreerd) van de schoolleider? 

OV 3 Komen wat betreft de informele feedback en de leiderschapsstijl de percepties 

tussen schoolleider en leerkrachten overeen? 
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OV 4 Is er een verband tussen de gepercipieerde leiderschapsstijl van de schoolleider en 

het voorkomen van informele feedback? 

Onderzoekssample 

Aan dit onderzoek namen vijf schoolleiders van een basisschool deel. Er waren twee vrouwelijke 

en drie mannelijke schoolleiders. Per school werden ook nog eens drie werknemers bevraagd als 

ontvangers van feedback. Alle scholen zijn basisscholen en zijn gelegen in West- of Oost-

Vlaanderen. Eén school is een school voor buitengewoon onderwijs en één school valt onder het 

gemeentelijk onderwijs en wordt dus vertegenwoordigd door de koepel Onderwijssecretariaat van 

de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG). Alle overige scholen maken deel 

uit van het gesubsidieerd vrij onderwijs. Deze laatste vallen onder het Vlaams secretariaat van het 

Katholiek onderwijs (VSKO).  

     De schoolleider van school A is toe aan zijn vierde schooljaar als schoolleider. Hij was vroeger 

internaatsopvoeder in een secundaire school voor technisch en beroepsonderwijs. Later werd hij 

graadsverantwoordelijke van de derde graad en daarna technisch adviseur logistiek en 

infrastructuur. De school is gelegen in een groene, rustgevende omgeving aan de rand van de stad. 

In deze school werden een leerkracht lager onderwijs, een kleuteronderwijzeres en de 

zorgcoördinator kleuter geïnterviewd. Naar het leerkrachtenteam werd een mail gestuurd en 

leerkrachten die wensten deel te nemen, konden ingaan op het onderzoek. De interviews met de 

leraren vonden plaats na de schooluren. 

     In school B staat een voormalige kleuteronderwijzeres voor haar tweede schooljaar aan het 

hoofd. Veertien jaar lang gaf ze les aan kleuters, waarvan zes jaar in de huidige school. In deze 

school werden ook twee kleuteronderwijzers geïnterviewd, alsook een zorgcoördinator met een 

achtergrond van lager onderwijs. De leerkrachten werden door de schoolleider zelf gekozen deel 

te nemen en wisten vooraf niet waarover het interview handelde. De interviews vonden plaats op 

lesvrije momenten tijdens de schooluren. De school valt als enige onder het gemeentelijk 

onderwijs en is midden in de gemeente gelegen.  

     Sinds 2010 is de schoolleider van school C fulltime aan het werk als hoofd van de school. Een 

jaar eerder vulde ze al het ambt in van deeltijdse directie. Voorheen werkte ze in de school als 

leerkracht lager onderwijs. De school is gelegen in een rustige wijk van de stad. In deze school 

werden een leerkracht lager onderwijs, een leerkracht kleuter onderwijs en de zorgcoördinator 

bevraagd en dit tijdens lesvrije periodes tijdens de schooluren. De leerkrachten werden door de 

schoolleider geselecteerd op basis van hun beschikbaarheid. De leerkrachten kregen vooraf een e-
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mail van de schoolleider waarbij ze op de hoogte werden gebracht en werden gevraagd mee te 

werken.  

     De schoolleider van school D is aan zijn laatste werkjaar toe. Hij is 33 jaar werkzaam als 

schoolleider en gaat op het einde van dit schooljaar met pensioen. De school is gelegen aan een 

drukke straat dicht bij het stadscentrum. Voorheen gaf de directeur les in het lager onderwijs. 

Sinds enkele jaren is er ook een tweede schoolleider. Twee leerkrachten lager onderwijs en een 

kleuteronderwijzeres werden geïnterviewd. Naar de leerkrachten werd een mail gestuurd met de 

vraag of ze wensten deel te nemen aan het onderzoek. De vrijwilligers mochten kiezen wanneer 

het interview doorging. Als dit viel tijdens de lesuren, nam de schoolleider de les over. Deze school 

heeft als enige school maar één vestigingsplaats, alle andere scholen hebben er twee. 

     Net als in school A, is de schoolleider van school E een buitenstaander en was hij voorheen niet 

aan het werk in de school waar hij nu het hoofd van is. School E is een basisschool voor bijzonder 

onderwijs. Voorheen werkte de directeur in het gewoon en buitengewoon onderwijs. Momenteel 

is het zijn tweede jaar als schoolleider. De school kreeg in 2009 een ongunstig advies in hun 

doorlichtingsrapport van de onderwijsinspectie. Volgends de onderwijssite van Vlaanderen, houdt 

dit in dat de school een aantal belangrijke tekorten dient weg te werken (Onderwijs Vlaanderen, 

z.d.). Hierdoor werd ook de procedure tot intrekken van de erkenning van de school opgestart. Dit 

zorgde ervoor dat de school twee maanden de tijd had om een verbeteringsplan in te dienen. De 

school diende vervolgens een verbeteringsplan in, dat werd goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering. Dit betekent dat er ten laatste drie maanden van de opschoringsperiode (minimum één 

jaar en maximum drie schooljaren) een nieuwe doorlichting zal volgen (Onderwijs Vlaanderen, 

z.d.). De schoolleider werkt nauw samen met de orthopedagoge die ook sinds twee jaar in de 

school werkt. Zij werd geïnterviewd, alsook de logopedist en een leerkracht lager onderwijs. De 

schoolleider had tijdens een vergadering de vraag voor het onderzoek voorgelegd en wat extra 

uitleg gegeven. De kandidaten hebben zich dan spontaan gemeld op de vergadering. De interviews 

vonden plaats op lesvrije momenten tijdens de schooluren. 

Onderzoeksmethode en meetinstrumenten 

Voor deze masterproef werd gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij de 

percepties worden nagegaan over informele feedback en de leiderschapsstijl van de schoolleider. 

Volgens Smith (1996) richten kwalitatieve benaderingen zich in het algemeen op het exploreren, 

begrijpen en beschrijven van persoonlijke en sociale ervaringen van participanten. Daarnaast 

tracht kwalitatief onderzoek na te gaan wat een bepaald fenomeen voor betekenis heeft voor de 

persoon in kwestie. Er wordt een poging gedaan om van een klein aantal participanten het 
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referentiekader te begrijpen. Het gaat hierbij niet om het op grote schaal testen van een 

opgezette hypothese (Smith, 1996). Met dit onderzoek wordt het maken van veralgemeningen dus 

niet vooropgesteld. Doordat het onderwerp informele feedback nog niet zo vaak is onderzocht, 

kan dit onderzoek bijgevolg exploratief genoemd worden. Het is een meerwaarde om in deze 

studie kwalitatief onderzoek te gebruiken omwille van de rijke, gedetailleerde informatie die dit 

soort onderzoek volgens Smith (1996) kan opleveren over percepties en het begrip van bepaalde 

concepten. 

     Enerzijds werd gewerkt met een logboek als instrument om data te verzamelen en de 

momenten waarop de schoolleider informele feedback geeft, te registreren. In het logboek werd 

aan de schoolleiders gevraagd gedurende een maand het logboek bij te houden. De timing (OV 1, 

a), frequentie (OV 1, b), het teken (OV 1, c) en de doelen (OV 1, d) van de informele feedback 

werden gedocumenteerd. Daarnaast werd een korte beschrijving gegeven van de inhoud, 

aanleiding, het tijdstip, de duur en ontvanger van de informele feedback. Anderzijds werden bij 

schoolleiders semigestructureerde interviews afgenomen die dieper ingaan op hun percepties 

over informele feedback (OV 1) en hun leiderschapstijl (OV 2). Daarnaast werd ook hun visie op 

formele feedback nagegaan (OV 1, e). Het eerder vermelde logboek wordt gebruikt als input voor 

het daaropvolgende interview. Bij een schoolleider waarbij uit het logboek bijvoorbeeld viel af te 

leiden dat hij of zij slechts weinig verbeteringsfeedback geeft, kon dan worden gepeild naar de 

redenen achter deze keuze. 

     Er werden ook per school steeds drie leerkrachten bevraagd via een semigestructureerd 

interview. Hun perspectief op de gegeven (formele en informele) feedback werd bevraagd (OV 1) 

en er werd nagegaan welke leiderschapsstijl de leerkrachten bij de schoolleider herkennen (OV 2). 

Onderzoeksprocedure 

Als inclusiecriterium werd vooropgesteld dat Vlaamse basisscholen werden geselecteerd. Via 

internet werd op zoek gegaan naar scholen in West- en Oost-Vlaanderen. Er werd een lijst 

opgesteld met de contactgegevens en mails werden gestuurd naar verscheidene scholen. Eén van 

de gecontacteerde scholen reageerde positief. Andere scholen weigerden omwille van tijdstekort, 

reorganisatie, geen interesse, andere prioriteiten of omdat ze de school te klein vonden voor dit 

soort onderzoek. Daarna werd telefonisch contact opgenomen met de scholen die niet hadden 

geantwoord. Opnieuw weigerden scholen omwille van de eerder genoemde redenen. Het 

telefonisch contact leverde drie scholen op. Tijdens de zoektocht naar de laatste school werden de 

scholen meteen telefonisch gecontacteerd. Opnieuw weigerden een aantal scholen. Een laatste 

school vroeg wat bedenktijd en na een informatieve mail stemden de schoolleider in. Als 
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selectiestrategie werd dus convenience sampling gebruikt. Er werden kortom participanten 

geselecteerd op basis van geschiktheid.  

     Tijdens het eerste contact (via mail of telefonisch) werd kort meegedeeld dat het interview ging 

over informele feedback van de schoolleider aan de leerkrachten en dat ook de leiderschapsstijl 

van de schoolleider zou worden bevraagd. Aan de schoolleiders werd het concept van het logboek 

uitgelegd en verteld dat ieder interview ongeveer één uur zou duren. Vijf van de 26 

gecontacteerde scholen, reageerden positief. Het eerste contact verliep steeds via de 

schoolleiders en pas later informeerden zij hun team. Iedereen nam vrijwillig deel en aan alle 

deelnemers werd een digitaal exemplaar van de uiteindelijke masterproef beloofd. Afspraken 

werden via de schoolleider gemaakt of met de leerkrachten persoonlijk, dit via mail, telefonisch of 

via sms. 

     De participerende schoolleiders startten ten minste vier weken voor het interview, met het 

invullen van het logboek. Aan ieder logboek was een korte handleiding toegevoegd met instructies 

voor het invullen van het document (zie bijlage A). De logboeken werden digitaal ingevuld en 

doorgestuurd. Na het invullen van het logboek kon het interview plaatsvinden. De interviews van 

de leerkrachten konden op gelijk welk moment werden gepland en stonden los van de logboeken. 

     Bij alle participanten werd een semigestructureerd interview afgenomen, waarbij de opgestelde 

interviewleidraad als houvast werd gebruikt. De leidraad werd opgesteld met behulp van de 

literatuurstudie en literatuur omtrent kwalitatief interviewen (zij bijlage B en C). Vragen werden 

tijdens het interview toegevoegd, afgaande op de antwoorden van de geïnterviewden. Alle 

interviews werden met instemming van de participanten dubbel opgenomen. Geïnterviewden 

werden apart geïnterviewd, in een afgescheiden ruimte. Alle geïnterviewden ondertekenden een 

informed consent en na akkoord werden alle interviews letterlijk getranscribeerd.  

Analyseaanpak 

De data uit de interviews werden geanalyseerd door middel van een thematische analyse. Dit is 

een kwalitatieve analyse en volgens Braun en Clarke (2006) staat bij kwalitatieve analyse de 

betekenis centraal, met als doel de inhoud en complexiteit van de betekenissen te begrijpen, 

eerder dan de frequentie ervan (Braun & Clarke, 2006). Volgens Howitt (2010) is thematische 

analyse een analyse van de grootste thema’s die gevonden worden in een interview of andere 

kwalitatieve data. Thematische analyse vergt van de onderzoeker om een beperkt aantal thema’s 

te identificeren die op een adequate manier beschrijven wat naar voor komt in de textuele data, 

zoals interviews (Howitt, 2010). Voor dit onderzoek zijn de thema’s gebaseerd op het theoretisch 
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kader. De centrale thema’s zijn: de zender, boodschap, ontvanger en respons. Deze vier grote 

thema’s werden dan onderverdeeld in deelthema’s. 

     Concreet werd de werkwijze van Braun en Clarke (2006) toegepast die bestaat uit zeven 

stappen. In een eerste fase raakt de onderzoeker vertrouwd met de data (Braun & Clarcke, 2006). 

Alle interviews werden afgenomen, getranscribeerd en grondig nagelezen teneinde de data 

grondig te kennen. De volgende fasen bestaan volgens Braum en Clarke (2006) uit het genereren 

van initiële codes, het zoeken naar thema’s, het herzien van deze thema’s en het benoemen van 

de thema’s. Verder worden de thema’s gedefinieerd en gelabeld waarna het rapport wordt 

geschreven (Braum & Clarke, 2006). Het is bovendien belangrijk dat thematische analyse geen 

lineair proces is, maar een recursief proces waarbij voortdurend heen en weer wordt gegaan 

doorheen de verschillende fasen (Smith, 1995; Van Hove & Claes, 2011). Ook Miles en Huberman 

(1994) zeggen dat codes zullen veranderen en ontwikkelen. Herzien is ook volgens hen van belang 

(Miles & Huberman, 1994). Bijgevolg werden de verschillende fases meermaals opnieuw 

doorlopen. De thematische analyse leidde tot een boomstructuur van de verschillende thema’s en 

subthema’s. De boomstructuur werd als bijlage toegevoegd (zie bijlage C). 

     Daarna werden de verschillende interviews gecodeerd aan de hand van de boomstructuur. Drie 

interviews werden handmatig gecodeerd waarna de boomstructuur voortdurend opnieuw werd 

aangepast. Nadien werden alle interviews gecodeerd met behulp van het softwareprogramma 

Nvivo 10. 

     Bij de data-analyse werden de scholen eerst individueel beschouwd in de verticale analyse. 

Daarna werden de scholen met elkaar vergeleken in de horizontale analyse. 

Onderzoeksresultaten 

Bij het interview van de schoolleiders werd het ingevuld logboek als input gebruikt. De vragen uit 

het interview werden zo deels bepaald door de eigen notities van de schoolleider in het logboek. 

De inhoud van de logboeken wordt hieronder schematisch weergegeven. Daar waar relevant, 

wordt het logboek meegenomen in de analyse. Er dient opgemerkt te worden dat de logboeken 

enkel iets zeggen over het standpunt van de schoolleiders, niet over dat van de leraren. De cijfers 

geven aan in hoeveel van de fiches het beschreven item terug te vinden is. De logboeken kunnen 

bij de onderzoeker ter inzage worden aangevraagd. 
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  SL A SL B SL C SL D SL E 

Aantal gesprekken/fiches 4 10 15 15 5 

Gemiddelde frequentie per week 1 2,5 3 3,75 2,5 

Teken           

    Positief 1 6 14 12 4 

    Negatief 2 2 0 2 0 

    Beiden 1 2 1 1 1 

Doel           

Formatief 3 10 15 9 5 

   Op de persoon 1 7 12 5 2 

   Op de school 1 3 3 4 3 

   Beiden 1 0 0 0 0 

Summatief 1 0 0 6 0 

Inhoud           

Algemeen functioneren 2 4 14 1 5 

Functioneren t.o.v. leerlingen 2 6 1 14 0 

Tabel 1 Schematische weergave logboeken 

     Bij de inhoud van informele feedback, wordt een onderscheid gemaakt tussen informele 

feedback die zich richt op het algemene functioneren van de leraar en informele feedback die zich 

richt op het functioneren van de leraar ten opzichte van leerlingen. In een logboek schreef een 

schoolleider bijvoorbeeld dat ze een leerkracht bedankte voor haar werk dat ze deed in de etalage 

van de school. Hier gaat het over het algemeen functioneren van de leraar binnen de organisatie. 

In een ander logboek lezen we dat een schoolleider een gesprek aangaat met een leerkracht over 

een moeilijke klas. Ze denken samen over een gemeenschappelijke aanpak. De inhoud van dit 

gesprek is gericht op het functioneren van de leraar ten opzichte van de kinderen. Bij het 

functioneren ten opzichte van de leerlingen, gaat het steeds om onderwijskundige en 

pedagogische kwesties. 

     De verticale analyse werd steeds in een tabel samengevat. De percepties van de leerkrachten 

per school werden hierbij samengevoegd teneinde de percepties van de schoolleiders en 

leerkrachten naast elkaar te kunnen plaatsen. Wanneer drie of twee leerkrachten uit één school 

akkoord gingen met een standpunt wordt dit aangegeven met een “x”. Wanneer één leerkracht 

akkoord ging, wordt dit aangeduid met “(x)”. Wanneer geen van de leerkrachten zich positief 

uitspraken over een specifieke component, is het vakje leeg. Ook wanneer de schoolleider zich 

niet of negatief uitspraken over een bepaalde component, blijft het vakje leeg. Wanneer een 

schoolleider een item vermeldt, staat een “x” te lezen. Daarnaast wordt met kleuren aangeduid of 

er al dan niet overeenstemming is in de percepties tussen de leerkrachten en schoolleider van een 
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school. Met groen wordt weergegeven of de percepties tussen de leerkrachten en schoolleiders 

overeen komen. Oranje duidt aan dat de percepties slechts deels overeen komen en bij rood is er 

geen overeenstemming. We gaan hier verder op in bij onderzoeksvraag 4.  

Onderzoeksvraag 1: het voorkomen van informele feedback in het lager onderwijs 

De timing van informele feedback. 

  school A school B school C school D school E 

  Lkr Sl Lkr SL Lkr SL Lkr SL Lkr SL 

Kort op de bal x x x x x x x x x x 

Na enige tijd (x)       (x)     x x x 

Periode-afhankelijk   x                 

Dringendheid (x)       (x)           

Tabel 2 De timing van informele feedback 

Wat de timing van informele feedback betreft, zitten alle geïnterviewden op dezelfde lijn. De 

schoolleiders spelen volgens iedereen kort op de bal en feedback volgt dus snel op de prestatie 

van de leerkracht.  

Ik vind het ook niet nodig om te wachten tot einde schooljaar of tot december, als er een 

formeel moment komt om feedback te gaan geven. Want dan speel je niet in op de 

situatie, op het moment zelf. En gaat heel wat kostbare tijd en heel wat kostbare 

momenten verloren en dat zou bijzonder jammer zijn. [schoolleider school C] 

Hij gaat daar redelijk snel... Moest ik nu zeggen van: ‘Kijk, wil je komen daarvoor?’ Ja, dan 

gaat hij daar redelijk snel op ingaan. Als... Ja, als de situatie ernstig genoeg is. Ja, ja, ja. Of 

als er problemen zijn met ouders. Gaat dat redelijk snel, ja. [leerkracht 3 school D] 

Dat hij altijd tijd maakt. Een collega die zich niet goed voelt in z’n vel, die wil... binnen z’n 

job een probleem: dan maakt hij daar onmiddellijk tijd voor. Kijkt hij waar hij dat kan. En hij 

zal dat niet laten liggen. [leerkracht 2 school E] 

     School B is de enige school waarbij alle geïnterviewden enkel over onmiddellijke informele 

feedback spreken. School E vormt ook een uitzondering aangezien daar ook alle geïnterviewden 

ook aangeven dat feedback pas na enige tijd wordt gegeven. Ze verklaren dit door te zeggen dat 

de directeur bij problemen, bezorgdheden of vragen snel ingrijpt. Toch vertellen ze ook dat hij er 

niet altijd toe komt om bij dagdagelijkse zaken onmiddellijk feedback te geven. Dit is te wijten aan 

tijdsgebrek wat misschien te koppelen valt aan het verbeteringsproces dat de school nu 

doormaakt. 
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En als hij iets uitstelt, dan is het echt buiten zijn wil om denk ik omdat hij het gewoon veel 

te druk is, veel te druk heeft. [leerkracht 3 school E] 

     In school A en C zegt telkens één leerkracht dat informele feedback ook op zich kan laten 

wachten. In school A zegt de leerkracht dit omdat de schoolleider daar soms afwacht om niet te 

impulsief te reageren. De leerkracht uit school C zegt dat het soms ook gebeurt dat er door 

omstandigheden wat tijd over gaat. Soms laat ook schoolleider D een situatie wat rusten totdat de 

leerkracht in kwestie rust heeft gevonden over de situatie. Toch is hij van de mening dat je beter 

meteen handelt. 

Ik zeg: ‘Wat je laat rusten, verettert.’ (…) Laten rusten, dat is niet durven. Meestal toch. 

[schoolleider school D] 

     Schoolleider A haalt aan dat informele feedback ook soms op zich laat wachten als er net een 

drukke periode is. Weer in scholen A en C, zegt telkens één leerkracht dat de timing afhangt van 

de dringendheid van de kwestie. 

De frequentie van informele feedback. 

  school A school B school C school D school E 

  Lkr Sl Lkr SL Lkr SL Lkr SL Lkr SL 

Dagelijks (x) x     x x x x   x 

Vaak x   (x) x (x) x x   x x 

Af en toe (x)   x x (x)   (x)   (x)   

Nooit     (x)               

                      

Feedback tussen leerkrachten   

            Aanwezig  x x  x x x   x  x x x 

   Afwezig    x  (x)            x   

 

                    

Te weinig feedback 

  

(x) x 

 

x  

 

x x 

 Voldoende feedback   x 

 

 x  (x)    (x)   x  x 

                      

Periode-afhankelijk (x)   (x)   x   (x)       

Persoonsafhankelijk           x x x (x) x 

Tabel 3 De frequentie van informele feedback 

 

Alle geïnterviewden geven aan dat informele feedback vaak en/of dagelijks wordt gegeven.  
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Ik ga dus dagelijks, wekelijks lang bij iedereen en het is heel simpel: ‘Hoe is het?’ Zo simpel 

is dat. [schoolleider school A] 

Ik denk voortdurend. Ik denk vanaf dat er gecommuniceerd wordt, is er feedback. Niet 

altijd inhoudelijk zo sterk maar er is toch altijd wel iets van feedback, op welke manier dan 

ook. Dus dat is voortdurend. [schoolleider school C] 

Er wordt constant eigenlijk feedback gegeven. [leerkracht 2 school D] 

     Dat feedback dagelijks wordt gegeven, vinden we terug in het logboek van schoolleider D. Met 

uitzondering van enkele dagen, noteerde hij, gedurende vier weken, iedere dag een informeel 

feedbackgesprek. Enkele gesprekken werden uit het logboek gehaald omdat ze niet gericht waren 

op onderwijzend personeel. Zo haalt hij een weekgemiddelde van 3,75 feedbackgesprekken per 

week. Bij de anderen zien we dat de bewering dat informele feedback dagelijks voorkomt, wordt 

tegengesproken door de logboeken. Alle schoolleiders vertellen dat ze in werkelijkheid meer 

feedback geven dat wat staat genoteerd. Vaak waren gesprekken te banaal om op te schrijven of 

was er een tijdstekort. Zo noteerde schoolleider A gemiddeld slechts één feedbackgesprek per 

week. Toch merken we tijdens het interview, dat de leerkrachten het meest voorbeelden van 

informele feedbackgesprekken kunnen opsommen, als we dit vergelijken met de andere scholen. 

Schoolleider C scoort behoorlijk volgens het logboek. Zo gaf ze per week gemiddeld drie keer 

feedback. 

     De leerkrachten en schoolleider uit school B en de leerkrachten van school E, zijn de enigen die 

in het interview niet spreken over dagelijkse feedback. In het logboek zien we dat die schoolleiders 

gemiddeld 2,5 keer feedback geven per week wat overeenkomt met de percepties van de 

leerkrachten uit deze scholen.  

Ah ja, dat hebben wij dit jaar ietsje minder omdat wij met ons zorgteam eigenlijk al heel 

goed op dreef zijn en heel goed werken. [leerkracht 3 school B] 

Ik ga niet zeggen wekelijks maar toch maandelijks. [leerkracht 2 school E] 

     In school E zeggen de leerkrachten wel dat informele feedback vaak voorkomt. De schoolleider 

zegt hier zelf dat informele feedback voor hem iedere vorm van communicatie omhelst. Hij zegt 

ook dagelijks feedback te geven. 

Ik probeer eigenlijk in elk gesprek met een leerkracht hen van feedback te voorzien. Dat is 

eigenlijk dag in, dag uit. Altijd. Van ‘s morgens tot ‘s avonds. (...) Je bent eigenlijk constant 

aan het zoeken: hoe kan ik mensen ondersteunen, bijsturen? [schoolleider school E] 
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     In school B wordt als enige school door niemand gesproken over dagelijkse, informele feedback. 

Twee leerkrachten en de schoolleider zeggen dat feedback af en toe voorkomt en één leerkracht 

heeft nog nooit feedback ontvangen van de schoolleider. Later in het interview vertelt ze over een 

specifiek voorval waarbij ze met behulp van de interviewer zich realiseert dat dit een voorbeeld 

was van feedback. Algemeen zien we dus dat informele feedback in school B minder voorkomt dan 

in de andere scholen. De schoolleider zelf vertelt dat onder de vorige schoolleider weinig feedback 

werd gegeven en er daardoor een cultuur ontstond waarbij leerkrachten elkaar hielpen. Dit is 

misschien compenserend voor het feit dat tegenwoordig vanuit de schoolleider wat minder 

feedback wordt gegeven. Ze bevestigt ook dat ze dat zelf zo als leerkracht heeft ervaren.  

GEÏNTERVIEWDE: Maar ook vaak tussen leerkrachten merk ik heel vaak dat de 

leerkrachten verzuchtingen tegenover elkaar... En dat ze eigenlijk automatisch, zonder dat 

ze het eigenlijk beseffen, elkaar wel helpen. En toch wat bijsturen. 

INTERVIEWER: Is dat ook wat u ervaren hebt als leerkracht dan?  

GEÏNTERVIEWDE: Ja, eigenlijk wel. Omdat we het eigenlijk.. We waren het eigenlijk voor 

een stuk gewoon om eigenlijk een beetje op onszelf te draaien. Want wij hadden het 

nadeel dat we op dat moment een directie hadden die op dat moment niet zichtbaar was 

op de school. Dus vandaar is dat eigenlijk een beetje een cultuur die we zelf geschept 

hebben en die eigenlijk wel blijft verder bestaan. [schoolleider school B] 

     Twee van de leerkrachten antwoorden positief op de vraag of informele feedback wordt 

gegeven aan elkaar. Ze verwijzen beiden naar overleg tussen leerkrachten. Een andere leerkracht 

zegt dat ze geen complimenten of ondersteuning krijgt van collega’s, zelf gaat ze anderen ook niet 

coachen. Dat vindt ze niet haar taak en volgens haar geven leerkrachten elkaar dus geen feedback. 

We zien wel dat in alle andere scholen door iedereen wordt aangehaald dat leerkrachten 

inderdaad feedback geven aan elkaar. 

Omdat we naar elkaar toe dikwijls complimenten geven. Dat is niet alleen de schoolleider. 

(…) Maar ik denk dat dat een algemene sfeer is ook. [leerkracht 3 school C]  

Constant eigenlijk. Als wij elkaar tegenkomen, dat is… (…) Bijvoorbeeld als ik naar haar klas 

ga en ik zie daar iets hangen, ik zeg van: ‘Wauw, je hebt dat toch weer goed gevonden.’ 

We kunnen dat ook tegen mekaar zeggen. [leerkracht 3 school D] 
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     Enkel schoolleider C spreekt niet spontaan over onderlinge feedback tussen leerkrachten. 

Schoolleider A nuanceert wel het feit dat feedback wordt gegeven. Er wordt overlegd maar echt 

ver trekt de feedback zich niet door. 

Ik denk niet dat leerkrachten met pluimpjes werpen naar mekaar zo. En bevestiging. 

[schoolleider school A] 

     Dat feedback tussen leerkrachten dus compenserend is in school B, valt bijgevolg te betwijfelen 

aangezien we dit ook signaleren in andere scholen. Daarnaast is er, zoals vermeld, één leerkracht 

in school B die vertelt dat onderlinge feedback afwezig is.  

     In school E is er wel sprake van de feedback tussen leerkrachten, al ligt dit volgens de 

leerkrachten soms moeilijk en wordt feedback niet altijd vrijuit gegeven. 

De positieve dingen. Ik denk dat de negatieve dingen heel moeilijk liggen. (...) Heel moeilijk. 

Ik denk binnen... Dat is iets dat ik toch ervaar, binnen het onderwijs voelt men zich 

aangevallen bij negatieve feedback. Het is afbreuk aan zichzelf en men gaat in de 

verdediging. [leerkracht 2 school E] 

Tussen leerkrachten onderling? Ik denk dat dat wat moeilijker ligt. (...) Tenzij je echt gaat 

vragen. Tenzij de ene leerkracht echt gaat vragen van: ‘Wat vond je ervan?’ (...) Ik denk dat 

veel leerkrachten hier gewoon graag of liever gerust gelaten zijn in de manier van werken. 

[leerkracht 3 school E] 

     Schoolleider E spreekt dit tegen en vindt juist dat er veel informele feedback wordt gegeven en 

hij stelt zich ook vragen bij de manier waarop. 

Ik vind dat de sfeer die hier hangt, een sfeer is waarbij men redelijk gemakkelijk tegenover 

een ander zegt hoe men zich voelt en wat men vindt. Ik moet zeggen dat ik daar een beetje 

van geschrokken ben. In mijn vorige scholen gebeurde dat veel, veel, veel minder. Ik 

vermoed dat dat te maken heeft met hetgeen dat hier gebeurd is. Door de 

leiderschapsstijlen van de vorige directeurs, vind ik dat men soms... Ik hé. Ik weet niet of 

dat juist is hoor... Soms te frank, soms te assertief -om het sterk uit te drukken- met elkaar 

omgaat. Ik heb daar moeite mee. Omdat ik vind dat, ja... sowieso iedereen van mij altijd 

nieuwe kansen krijgt. Dat verdraagzaamheid en nieuwe kansen geven eigenlijk in het 

bijzonder onderwijs het belangrijkste basisprincipe is. [schoolleider school E] 

     Daarnaast kan nog worden toegevoegd dat de meeste leerkrachten het makkelijk vonden om 

voorbeelden te geven van informele feedback. Eens duidelijk was wat hieronder werd verstaan, 
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ging dit vlot. In school C en E had telkens één leerkracht het moeilijk om voorbeelden te geven. In 

school B waren er twee leerkrachten waarbij het geven van voorbeelden moeilijk ging. Eén 

leerkracht kwam niet spontaan op een voorbeeld. Het geven van voorbeelden kan tevens een 

indicatie zijn voor de frequentie van feedback in een school. Ook hier zien we weer dat 

schoolleider B wellicht wat minder feedback geeft. We vertelden eerder al dat de leerkrachten uit 

school A het meest voorbeelden gaven van informele feedbackgesprekken, ook in school D was dit 

het geval. 

     Drie schoolleiders zijn tevreden over de hoeveelheid feedback die ze geven aan hun team. 

Schoolleider A vindt het voldoende. Of de leerkrachten in deze school dit voldoende vonden, werd 

niet bevraagd maar eerder vertelden ze wel dat feedback wekelijks of dagelijks voorkomt. Ook 

schoolleider B is tevreden, al meent één leerkracht dat er wat meer positieve feedback mag 

worden gegeven. 

Een schouderklopje zo, ik vind dat, dat wordt nog veel te weinig gedaan. Dat zou veel meer 

nog moeten gedaan worden. [leerkracht 3 school B] 

     Dit beaamt ook de schoolleider in het interview. De leerkracht die maar één keer informele 

feedback kreeg vindt niet noodzakelijk dat dit moet veranderen. Plots wel feedback krijgen, zou ze 

raar vinden. Op de vraag of de schoolleider er nog in moet groeien om meer feedback te geven, 

antwoordt ze het volgende:  

Ik weet niet. Iets dat je al jaren niet gewoon bent… Pf, het zou raar zijn als dat dan plots… 

Plots. [leerkracht 1 school B] 

     In school E voelt de schoolleider dat hij er momenteel het maximum probeert uit te halen en 

ook hij is bijgevolg tevreden over het aantal informele feedbackmomenten. Toch uit twee 

leerkrachten hun nood aan informele feedback. Ze spreken hierbij expliciet over 

verbeteringsfeedback. Eén leerkracht zegt wel dat ze voldoende feedback krijgt omdat ze hier zelf 

naar vraagt. Toch wil ze tegelijkertijd nog meer verbeteringspunten. De nood aan 

verbeteringsfeedback valt wellicht te koppelen aan de specifieke toestand van de school. De 

negatieve doorlichting en het daaropvolgende verbeteringsplan doet de leerkrachten 

hoogstwaarschijnlijk inzien dat veel moet veranderen, iets wat alle geïnterviewden benadrukken. 

De directeur zelf voelt bij de leerkrachten eerder de nood aan positieve feedback. 

Ik voel dat mensen daar ook nood aan hebben. En dat ze eigenlijk iets komen zeggen om 

bevestiging te krijgen. [schoolleider school E] 
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     In school C en D zien we hetzelfde patroon. De schoolleiders vinden daar beiden dat ze nog 

meer feedback kunnen geven en vooral de schoolleider van C betreurt het dat ze hier niet meer 

tijd voor heeft. 

Maar nog veel te weinig naar... Ik bedoel, ik zou veel liever daar fulltime mee bezig zijn, 

met die dingen. Maar dat is niet realistisch, dat is niet haalbaar. Ik probeer er wel oog voor 

te hebben. Als ik zoiets zie, van te zeggen: “Goed gedaan, of dat is mooi. Goed mee bezig.” 

Ik probeer het wel te doen maar veel te weinig. [schoolleider school C] 

     Toch zegt één leerkracht in school C dat dit voldoende is en in school D zeggen twee 

leerkrachten dit. Geen enkele leerkracht spreekt in deze scholen over een tekort. 

     In scholen A, B, C en D wordt door één à twee leerkrachten verteld dat de frequentie van 

feedback afhangt van de drukte van de periode. In drukke periodes wordt er minder snel feedback 

gegeven. 

     De schoolleiders van school C, D en E voegen toe dat feedback persoonsafhankelijk is. In school 

C zegt de schoolleider dat het haar opvalt dat sommige grijze muizen in de school minder feedback 

ontvangen, deels omdat ze er minder zelf om vragen. 

Wat mij wel opviel, is dat… Ik heb dat daarnet ook al gezegd, dat er heel wat verschillende 

soorten leerkrachten zijn. Sommigen komen echt feedback vragen. Komen met een heel 

gerichte vraag binnen. Of komen iets tonen. Je voelt dat ze echt feedback vragen. Eén keer, 

twee keer op een dag. Anderen zie ik niet. Daar moet ik zelf meer naartoe gaan, vind ik nu. 

Dat is ook wel mijn conclusie. Sommige grijze muizen zijn zo neutraal hier op school, die 

van mij te weinig feedback krijgen omdat ik ze te weinig tegenkom. Maar die hebben er 

ook wel recht op. Dus daar moet ik gewoon tijd voor maken. [schoolleider school C] 

     Ook in school E werd door de schoolleider en een leerkracht opgemerkt dat feedback 

persoonsafhankelijk is, al kent het een andere invulling. Ze realiseerden zich dat de schoolleider 

vooral feedback geeft aan diegenen die volgens hem een duwtje in de rug nodig hebben. Harde 

werkers krijgen minder feedback. 

En dat was iets waar ik me zelf niet bewust van was. Ik was in de veronderstelling van: ik 

moet diegene die minder hard werken, bij wijze van spreken, mee op de kar krijgen. Dus 

harder doen werken door ze te motiveren, te stimuleren maar het gevolg was, dat ik 

diegene die uit zichzelf hard aan het werken was, een beetje uit het oog aan het verliezen 
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was. En onvoldoende bij hen binnen ging. En zo redeneerde van: maar het loopt goed. 

[schoolleider school E] 

     In school D is het net omgekeerd. Daar zegt een leerkracht dat initiatiefnemers, wellicht meer 

informele feedback ontvangen. Een andere leerkracht, alsook de schoolleider zeggen dan weer dat 

leerkrachten op jonge leeftijd meer feedback krijgen en er ook meer nood aan hebben. 

En in die eerste tien jaar is het wel belangrijk dus dat er wel feedback wordt gegeven. (...) 

Je moet niet aan een leerkracht van 25 jaar, dienstjaren bedoel ik, gaan zeggen hoe hij het 

moet doen. Of hoe zij het moet doen. [schoolleider school D] 

Het teken van informele feedback. 

  school A school B school C school D school E 

  Lkr Sl Lkr SL Lkr SL Lkr SL Lkr SL 

Overwegend positief x x x   x x x x x x 

Overwegend negatief       x             

Uitsluitend positief             x   x   

Uitsluitend negatief                     

Beiden even veel (x)                   

Tabel 4 Het teken van informele feedback 

Volgens alle geïnterviewde is informele feedback zowel positief als negatief. Met uitzondering van 

schoolleider B, is de feedback volgens alle geïnterviewden meestal positief. In de logboeken zien 

we ook die trend van positieve feedback terug. Alle schoolleiders, met uitzondering van 

schoolleider A, noteerden (veel) meer positieve gesprekken dan verbeteringsgesprekken. In het 

logboek van schoolleider A zien we niet bevestigd dat positieve feedback overheerst, al zegt hij dat 

je met puur negatieve feedback alle boeken dichtslaat. De leerkrachten vertellen wel dat positieve 

feedback overheerst.  

Eerder positief. Wat mij betreft. Ik heb… Gelijk… Behalve dat ene voorvalletje van die 

vergadering heb ik zo niet onmiddellijk een voorbeeld in mijn geheugen... van een negatief 

gesprek. [leerkracht 2 school A] 

     Ook het logboek van schoolleider B spreekt haar beweringen tegen. Ze meent vooral 

verbeteringsfeedback te geven maar dit zien we niet terug in het logboek. Ze noteerde twee keer 

negatieve feedback en zes keer positieve. In twee gesprekken combineert ze de twee. 

Ik voel wel dat je sneller, sneller geneigd bent om eerst de negatieve dingen te bespreken, 

dat je vaak de positieve dingen wel vergeet. Of dat je ze zo vanzelfsprekend vindt, dat ze 
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het goed doen dat je inderdaad wel merkt van dat je voor die positieve momenten wel 

extra aandacht moet schenken vanuit mezelf. [schoolleider school B] 

     Twee leerkrachten uit deze school vertellen wel dat het positieve overheerst en de directeur 

steeds de boodschap positief tracht te brengen. Toch zegt één van beiden dat het nog meer mag 

zijn. 

     Schoolleider D waarschuwt er ook voor niet te overdrijven met complimenten, het moet 

gemeend blijven overkomen. In het logboek lezen we wel dat de schoolleider relatief veel 

positieve feedback geeft. Over vier weken tijd, noteerde hij 12 gesprekken waarin positieve 

feedback aan bod kwam. 

Ik denk dat ik dat veel doe maar je mag dat ook niet te veel doen. Want het moet ook nog 

zinvol zijn en ze moeten het ook nog geloven als je zegt dat het goed is. (…) Ja, maar de 

persoon die hier kan zeggen dat ik nog nooit gezegd heb dat er iets goed is of nog nooit 

positief geweest ben, ik denk dat die niet bestaat.  [schoolleider school D] 

     Schoolleider E heeft het moeilijk met het geven van informele verbeteringsfeedback, al is dit 

iets wat twee leerkrachten liever meer zouden ontvangen. De schoolleider durft de boodschap 

niet altijd te direct aanbrengen.  

Ik moet zeggen dat ik niet zo gemakkelijk negatieve feedback geef. Ik ben niet iemand die... 

Misschien soms te weinig, het negatieve uitspreek. Ik heb daar moeite mee. [schoolleider 

school E] 

     Op de vraag of hij negatieve feedback uit de weg gaat, antwoordt de directeur het volgende: 

Ik denk dat ik dat nog altijd, ja soms wel uit de weg durf gaan. Ja. [schoolleider school E] 

     Een boodschap duidelijk laten overkomen is voor de schoolleider niet eenvoudig en hij probeert 

het soms via een omweg aan te brengen. Een leerkracht vermoedt dat de schoolleider nog op zoek 

is naar hoe hij verbeteringsfeedback kan aanbrengen. Ook schoolleider C sluit hierbij aan. Zij tracht 

op een coachende manier de verbeteringsfeedback over te brengen. 

Ik ga niet zeggen dat ik negatieve feedback vermijd, zeker niet maar ik probeer, als ik merk 

dat er negatieve dingen moeten gezegd worden... Probeer ik op een meer coachende 

manier ervoor te zorgen dat leerkrachten zelf tot het inzicht komen. (…) Door besprekingen 

te hebben over bepaalde dingen, tracht ik de visie van bepaalde leerkrachten toch wel bij 
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te sturen en hoop ik… Ze verwoorden het niet altijd maar soms merk ik wel dat ze zichzelf 

bijsturen door de dingen die ik aangegeven heb. [schoolleider school C] 

     De logboeken bevestigen wat de schoolleiders van school C en E aangeven. Ze noteerden 

beiden geen enkel voorbeeld van verbeteringsfeedback. Wel schreven ze elk één voorbeeld op 

waarbij positieve en negatieve feedback werd gegeven. 

Het doel van informele feedback. 

  school A school B school C school D school E 

  Lkr Sl Lkr SL Lkr SL Lkr SL Lkr SL 

Formatief doel x x x x x x x x x x 

   op de persoon x   x x x x x x x x 

   op de school x x (x) x (x) x x   x x 

Summatief doel  (x)              x (x) x 

Tabel 5 Het doel van informele feedback 

In alle scholen overheerst het formatieve doel van informele feedback overduidelijk. Enkel één 

leerkracht uit school A en één leerkracht uit school E, geven respectievelijk aan dat de schoolleider 

een beoordelende en controlerende functie moet opnemen en dat informele feedback soms als 

een beoordeling wordt ervaren. Ook in het logboek van schoolleider A beoogt één van de vier 

fiches een summatief doel. In dit voorbeeld moet één leerkracht kunnen bewijzen dat ze heeft 

gesleuteld aan de werkpunten die haar werden opgedragen door de scholengemeenschap. 

Schoolleider E vermoedt dat sommige leerkrachten informele feedback soms als een beoordeling 

ervaren, al is dit niet zijn eerste intentie. Hij wenst vooral te motiveren. 

     De directeur van school D valt op doordat hij informele feedback toch het meest als summatief 

definieert. In het logboek gebruikt hij de begrippen controle en evaluatie en hebben zes van de 

vijftien genoteerde gesprekken een formatief doel. De schoolleider komt ook af en toe in de 

klassen voor een jaarlijkse controle of om de lesstijl van een leerkracht te leren kennen. Het 

belangrijkste doel is volgens hem wel het motiveren van de leerkrachten, niet het beoordelen. 

Het is meer een evaluatie en observatie om de werking te evalueren maar vooral om aan te 

moedigen zo verder te werken. [logboek schoolleider school D] 

     In tegenstelling tot de leraren, vindt de directeur het begrip beoordeling wel een goede 

verwoording van wat informele feedback is, al geeft hij hier geen summatieve beschrijving aan.  
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(...) een goed woord. ‘Beoordeling’ maar zeker geen ‘veroordeling’. Van: je moet het op je 

eigen manier trachten te redden en anders te doen. (…) En niet zo... het is niet dat 

bestraffende, niet dat. [schoolleider school D] 

     De leerkrachten uit school D ervaren informele feedback niet als een beoordeling en de 

schoolleider wordt beschreven als een vriend, niet als een beoordelaar. Toch zegt één leerkracht 

dat de leraren voortdurend informeel worden geëvalueerd. 

Maar ik denk zo dat we tussendoor altijd geëvalueerd worden (…) Als hij een keer 

binnenkomt in de klas of zo. Zou hij ook wel een keer iets zeggen van, of een keer blijven 

staan. [leerkracht 1 school D] 

     Als we dieper ingaan op de formatieve feedback, maken we hier een onderscheid tussen 

formatieve feedback gericht op de persoon en formatieve feedback gericht op de school. De 

eerste vorm van feedback is gericht op professionele en persoonlijke groei van de leraren, de 

tweede vorm is eerder gericht op de schoolontwikkeling. Schoolleider A is de enige schoolleider 

die het formatieve doel van feedback uitsluitend bekijkt met het oog op schoolontwikkeling. In het 

logboek zien we nadruk op de schoolontwikkeling niet terug, de schoolleider legt daar de nadruk 

op beide vormen van formatieve feedback. Tijdens het interview verwijst hij opnieuw naar de 

schoolontwikkeling en definieert hij het doel van feedback als volgt: 

Zorgen dat er zo weinig mogelijk problemen zijn tussen elkaar, met zichzelf, met kinderen, 

met ouders. [schoolleider school A] 

     We concludeerden reeds dat schoolleider D, het doel van informele feedback het meest als 

summatief ziet. In het logboek van deze schoolleider heeft feedback ook soms een formatief doel. 

Hiervan zijn vijf van de negen beschreven situaties gericht op een ontwikkeling van de persoon. Er 

is dus, volgens zijn logboek, eerder een evenwicht tussen de twee vormen. Tijdens het interview 

beschrijft hij het formatieve doel van informele feedback als gericht op de professionele en 

persoonlijke ontwikkeling van de leraren. 

Het doel is dat er iets uit geleerd wordt. [schoolleider school D] 

     In school B, C en E ziet de schoolleider het formatieve doel van informele feedback als gericht 

op de schoolontwikkeling en op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de 

leerkrachten. In het logboek van schoolleider E, zien we inderdaad een evenwicht tussen die twee 

vormen. Bij de scholen B en C is dit evenwicht er niet. Bij schoolleider B, wordt in zeven van de tien 

keren feedback gegeven op de persoon. Deze schoolleider vindt vooral dat de leerkrachten zich 
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goed in hun vel moeten voelen en hiermee verwijst ze dus inderdaad naar feedback gericht op de 

persoon. 

Eigenlijk gewoon zorgen dat de leerkrachten zich goed in hun vel voelen hier op school 

zodat we eigenlijk een beetje een open sfeer creëren waar dat iedereen zich toch wel voor 

een stuk thuis voelt en ook zichzelf kan zijn. Van als het eens wat minder gaat in de klas of 

er is bijvoorbeeld een les niet goed gelukt of er is iets fout gelopen, dat dat ook 

bespreekbaar is in de leraarskamer. Zowel ten opzichte van mij maar ook ten opzichte van 

andere collega’s. Dat je daar eigenlijk gewoon open over kan zijn. [schoolleider school B] 

     Ze wil door middel van feedback ook haar betrokkenheid met het klasgebeuren uiten. Zo weet 

ze ook goed waar de leerkrachten mee bezig zijn en kan ze hen steunen ten opzichte van ouders. 

Hiermee wil ze een brug tussen ouders en leerkrachten slaan wat verwijst naar de 

schoolontwikkeling. 

Kijk, ik ben betrokken bij de klaswerking, de schoolwerking. En hen ook eigenlijk het gevoel 

geven: ik volg wat je doet. Ik merk op. Dit draait goed, dit draait minder goed. Zodat er ook 

een beetje een brug ontstaat tussen leerkrachten en ouders. Dat zorgt wel dat je door die 

feedback, dat je dat eigenlijk wel een beetje kan overbruggen. En de leerkracht ook kan 

steunen ten opzichte van de ouders maar omgekeerd. [schoolleider school B] 

     Schoolleider C geeft in haar logboek twaalf voorbeelden die gericht zijn op de ontwikkeling van 

de leerkrachten en drie voorbeelden die gericht zijn op schoolontwikkeling. In het logboek is 

tussen de twee vormen dus geen evenwicht. In het interview zegt ze ten eerste dat feedback het 

welbevinden en de professionaliteit van de leerkrachten kan verhogen. Daarnaast kan informele 

feedback ook positief zijn voor de organisatie in zijn geheel en dat afspraken worden nageleefd. 

Hierbij merken we dus enerzijds een focus op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van 

leraren en anderzijds een verwijzing naar schoolontwikkeling. 

Ik denk dat de rode draad toch wel organisatie en welbevinden is op school. Enerzijds het 

welbevinden van leerkrachten verhogen, hun professionaliteit verhogen maar uiteindelijk 

ook om uw organisatie, voor mij dan ook hier op school, draaiende te houden. Ervoor te 

zorgen dat de afspraken nageleefd worden. [schoolleider school C] 

     Bij de leerkrachten van alle scholen merken we op dat er van beide vormen van formatieve 

doelen voorbeelden worden gegeven en hierin sluiten ze aan bij schoolleider B, C en E. De 

beschreven doelen van persoonlijke en professionele ontwikkeling voor leraren zijn uiteenlopend. 
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Jezelf bevragen is toch wel belangrijk. Nog altijd. Ook al geef je al twaalf jaar les of twintig 

jaar les. [leerkracht 2 school B] 

Dus ik denk dat dat wel een beetje de bedoeling is. Kijken van, hoe gaan we dat in de 

toekomst herhalen, niet herhalen? Plus ook, jezelf goed voelen is ook belangrijk. Als je dag 

in dag uit met iets bezig bent en je hoort nooit dat dat geapprecieerd wordt, dan ga je op 

den duur ook zeggen: ‘Waarom doe ik het nog eigenlijk?’ (…) Dus enerzijds welbevinden, 

anderzijds toekomst.  [leerkracht 3 school C] 

Eigenlijk is het een soort begeleiding. Een soort meegaan. Een soort meegaan op je pad 

doorheen het jaar. Echt een begeleiding. Een positieve begeleiding. Dat is eigenlijk op onze 

school echt nooit negatief. Dat is altijd positief. Helpen zoeken van: waar kan je het nog 

verbeteren? [leerkracht 2 school D] 

     Ook de voorbeelden van feedback die schoolontwikkeling voor ogen heeft, zijn uiteenlopend. 

En dat komt ook ten goed van de kinderen. Want als jij je goed voelt in je vel. Als jij met een 

positief gedacht naar de klas komt, ga je ook positief in de klas staan. Als je een slechte dag 

hebt en je komt slecht binnen, voel je dat ook aan de kinderen. Want op de den duur zijn ze 

ook... Ze hebben ruzie op de speelplaats en het komt altijd van ergens hoor. [leerkracht 3 

school B] 

Vooral toekomstgericht: hoe moet het vooruit? (...) En op zo’n danige manier dat iedereen 

er beter van wordt. [leerkracht 1 school C] 

Om te zorgen dat, vooral dat kinderen er goed bij varen.[leerkracht 2 school D] 

     Enkel in school B en C zien we dat telkens maar één persoon een voorbeeld geeft waarbij 

schoolontwikkeling het doel is. We zien hier in beide scholen dat de schoolleiders wel van beide 

vormen een voorbeeld geven. 

     Heel opvallend is dat de drie leerkrachten van school E zeggen dat feedback ertoe kan leiden 

dat je weet waar je naartoe moet en welke weg je moet volgen. Hiermee verwijzen ze naar 

schoolontwikkeling. Alle leerkrachten menen dat informele feedback van belang kan zijn om weer 

in dezelfde richting te kijken en aan dezelfde visie te werken. Dit is een doel dat in geen enkele 

anders school wordt vermeld. De nood aan een richting en visie lijkt hier het hoogst. 

Ik denk vooral om allemaal een beetje in eenzelfde richting te kijken. Voordien, dat is ook 

maar van horen zeggen... Want als je hier nog maar twee jaar werkt, kun je dat nog niet 



37 
 

allemaal weten maar voordien was het blijkbaar wel zo dat iedereen een beetje op z’n 

eigen eilandje werkt. Z’n eigen ding gaat uitwerken, zijn eigen visie heeft rond bepaalde 

dingen. Maar eigenlijk moeten we echt komen tot een schoolvisie en niet enkel een 

schoolvisie maar eigenlijk verschillende visies over de verschillende leergebieden ook. 

Zodanig dat we, dat we echt wel als we binnen een jaar en half inspectie krijgen, dat we 

allemaal een beetje op dezelfde manier op de vragen gaan antwoorden. [leerkracht 1 

school E] 

We hebben houvast nodig. [leerkracht 2 school E] 

     De directeur zelf uit de nood aan informele feedback indien je een ploeg mensen goed aan het 

werk wil houden. Dan is het nodig om hen te motiveren en te stimuleren wat volgens hem de 

cruciale taak is van een schoolleider. 

Er zijn zo veel momenten, informeel, waarbij je als schoolleider het inspireren en het 

motiveren van medewerkers kunt verhogen dat ik dat eigenlijk één van de belangrijkste 

taken vind, van een schoolleider. (…) Je best doen hangt af van: ben ik gemotiveerd als 

leerkracht? En wanneer ben ik gemotiveerd? Als ik, ja, in mijn job gewaardeerd word, 

geïnspireerd word. Vandaar dat ik daar probeer veel belang aan te hechten. [schoolleider 

school E] 

     Ook in het logboek staat geschreven dat de schoolleider zijn team wil ondersteunen via de 

informele feedback. Zeker in het kader van het verbeteringsplan is dat motiveren extra van belang 

en deze directeur benadrukt van alle schoolleiders het motiveren het sterkst in de interviews. 

Wel het vele werk dat door de leerkrachten extra gebeurt door dat verbeteringsplan, 

begint met momenten een beetje z’n tol te eisen. Wanneer dan nog iets anders bijkomend 

gevraagd wordt, dat niet met het verbeteringsplan te maken heeft, merkte ik dat men zo 

stilaan z’n neus begon op te trekken. (…) Vandaar dat ik hen eigenlijk extra wilde laten 

beseffen dat ik goed weet dat zij hard aan het werken zijn. Dat zij wekelijks vergaderen, dat 

zij tussendoor werkgroepen hebben voor het verbeteringsplan. Dat daar veel tijd en 

energie in kruipt. En ik wilde eigenlijk de hele groep goed laten beseffen van: ik ben daar 

blij voor dat jullie dat samen kunnen doen, hopelijk samen kunnen volhouden want we zijn 

er nog niet.  [schoolleider school E] 

     Eén leerkracht zegt inderdaad dat informele feedback ertoe kan bijdragen dat je weer moed 

krijgt. Verder heeft feedback, volgens de schoolleider, ook tot doel om als school te groeien. 
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Hiernaast verwijzen alle geïnterviewden uit school E ook naar de persoonlijke en professionele 

groei als formatief doel van feedback. 

     Tot slot dient worden opgemerkt dat aan de geïnterviewden werd gevraagd waartoe feedback 

kan bijdragen. Of feedback effectief in de school leidt tot deze doelen, werd niet bevraagd. 

De verhouding tussen formele en informele feedback. 

  school A school B school C school D school E 

  Lkr Sl Lkr SL Lkr SL Lkr SL Lkr SL 

Voorkomen x x x x x x x x     

Wordt aangevuld x x x x x x x x x x 

Informeel waardevoller x x x x x x x x     

Grote waarde     (x) x (x)   x   x x 

Volstaat                     

Volstaat niet       x (x) x x     x 

Tabel 6 FORMELE FEEDBACK 

Met uitzondering tot school E, hebben alle leerkrachten reeds formele feedback ontvangen van 

hun schoolleider. In de ene school gebeurt dit al met meer systematiek dan in de ander. In school 

E was er nog geen tijd om te starten met de formele feedback. 

De volgende stap zijn dan in feite… coachingsgesprekken. Aangezien ik nieuw was, is de 

cyclus dus herop gestart. Maar u weet misschien ondertussen dat er hier verschillende 

directiewissels geweest zijn de laatste jaren waardoor de cyclus eigenlijk nooit ten volle 

opgestart en uitgewerkt is. Hij is iedere keer opgestart maar dan telkens weer afgebroken. 

Met andere woorden: de leerkrachten en paramedici hebben hier eigenlijk de 

evaluatiecyclus nog niet meegemaakt zoals het hoort. [schoolleider school E] 

     Alle geïnterviewden uit alle scholen vertellen dat formele feedback wordt aangevuld met 

informele feedback, gegeven door de schoolleiders.  

En als je problemen hebt, of als er iets is waarmee je zit, dan kan je eigenlijk altijd terecht 

bij (schoolleider), altijd, altijd. Hij staat altijd open. Je mag altijd zeggen: ‘(schoolleider), 

heb je een momentje?’ [leerkracht 1 school A] 

     Alle geïnterviewden die reeds formele feedback kregen of verleenden, zeggen ook dat zij de 

informele feedback waardevoller vinden. 
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Ik hecht meer belang aan aan die, tussen... tussendoor gesprekken. En die informele 

momenten. (…) Als je voelt dat je bij een directeur ook niet informeel terecht kunt, welke 

waarde heeft dan dat formeel momentje? [leerkracht 2 school A] 

Ik vind het (verwijst naar formele feedback) minder waardevol dan informele momenten 

eigenlijk. Het is zo eerder een verplicht nummer en het is zo wel een moment waarop je wel 

een aantal dingen kan bespreken en zo maar die moeten voor mij niet altijd wachten tot 

dat moment daar is. (...) Voor mij vind ik dat niet belangrijk dat ik in juni hoor dat ik in 

september iets goed gedaan heb. (...) Voor mij heeft dat geen zin om dat allemaal op 

papier te zetten want ik heb daar persoonlijk niets aan dus... [leerkracht 3 school C] 

Ik denk dat dat... Het (verwijst naar informele feedback) is geen aanvulling, het is – hoe 

moet ik het zeggen - het is noodzakelijk. Ik vind die veel belangrijker dan die formaliteiten 

die we op het einde van het jaar invullen. [schoolleider school C] 

Maar ik heb veel meer als de directeur binnenkomt of zegt van: ‘Ah, waarmee ben je 

bezig?’ Ik heb veel meer aan die persoonlijke gesprekken of aan elk om beurt op gesprek te 

gaan. [leerkracht 3 school D] 

     Opvallend is dat de leerkrachten uit school E, die nog geen formele feedback ontvingen, niet 

aanhalen dat ze informele feedback waardevoller vinden. Dit kan komen door hun tekort aan 

ervaring met dit soort gesprekken, al zijn er wel leerkrachten die reeds formele feedback kregen 

van vorige schoolleiders. Ook de schoolleider heeft ervaring met formele feedback maar staat hier 

positief tegenover. 

Ik heb eigenlijk wel positieve ervaringen met die evaluatiecyclus. [schoolleider school E] 

     Mogelijks kan de positieve perceptie ten aanzien van formele feedback te linken zijn aan de 

vraag en nood aan feedback in deze school. In hun vraag naar feedback maken de leerkrachten 

hoogstwaarschijnlijk geen onderscheid tussen formele of informele feedback. Die nood aan 

feedback koppelden we eerder al aan de concrete context van de school. Hier wijst een leerkracht 

ons ook op. 

Bij ons op school moet er ook heel veel veranderen. We hebben een type 3-attest gekregen 

van de doorlichting. En weten van: wat is iedereen bezig, is wat ik nu – de nieuwe weg die 

men inslaat- zijn die goed? Zijn we mee? Je hebt het nodig voor jezelf, je hebt het nodig 

voor de kinderen, je hebt het nodig naar je team toe. Ook naar de ouders, de uitstraling. 

[leerkracht 1 school E] 
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     De leerkrachten geven aan vragende partij te zijn naar formele feedback. 

Ik ben vragende partij om dat, ten eerste het functioneringsgesprek, hoe heet dat... (...) 

Functiebeschrijving ja. Dat is echt om op papier te hebben. (...) Wat is de functie? Omdat er 

soms dingen gevraagd worden waarvan we nu niet kunnen zeggen van: ja, is dat nu onze 

taak of zo? Aan de hand van een functiebeschrijving zou dat dan duidelijker kunnen zijn. 

[leerkracht 3 school E] 

     In dezelfde lijn zeggen alle geïnterviewden uit school E ook dat ze formele feedback heel 

waardevol vinden. Ook van enkele andere geïnterviewden krijgen ze hierin bijval. 

Nu, ik vind dat zeker de moeite waard. Omdat je dan inderdaad zegt van: stel dat er ooit 

problemen komen, dan kan je toch altijd terugkoppelen naar een voorgaand gesprek van, 

weet je nog? We hadden dat toen of toen afgesproken. Terwijl, van de losse momenten 

heb je daar nergens een neerslag van. [schoolleider school B] 

Ik vind dat wel goed want eigenlijk doe je… Je werkt de hele dag, je doet dingen die je 

gewoon bent. Maar soms doe je dingen waarvan je je niet bewust bent dat je dat soms een 

keer op een andere manier kan doen. (...) En eigenlijk moet je dan wel open staan om te 

zeggen van: misschien kan je dat een keer zo of zo doen. En ook gewoon een keer om te 

horen van, alé: je bent goed bezig. [leerkracht 2 school D] 

     Anderen spreken de belangrijkheid van formele feedback volledig tegen.  

Ik zie daar het nut niet van in. Ik vind dat eerlijk een beetje tijdsverlies. Omdat het toch 

iedere keer hetzelfde is. [leerkracht 3 school B] 

Voor mij hoefde dat (verwijst naar formele feedback) er zelfs niet bij omdat ik het gevoel 

heb dat ik ook voortdurend echt feedback krijg. [leerkracht 1 school C] 

Moest het formele voor mij wegvallen, ik zou helemaal niet treuren. Integendeel. 

[schoolleider school D] 

     Geen van de geïnterviewden zegt dat formele feedback alleen volstaat. Enkelen, waaronder 

drie van de vijf schoolleiders, vertellen spontaan dat het niet volstaat om enkel formele feedback 

te geven. 

Onderzoeksvraag 2: de leiderschapsstijl van de schoolleiders 
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In de samenvattende tabel worden niet alle kenmerken van de leiderschapsstijlen opgenomen die 

in het theoretische kader aan bod komen. Er wordt vooral gekeken naar eigenschappen die bij de 

meeste schoolleiders werden aangehaald tijdens de interviews.  

  school A school B school C school D school E 

  Lkr Sl Lkr SL Lkr SL Lkr SL Lkr SL 

Onderwijskundig leiderschap    

Onderwijskundige schoolvisie             x x     

Onderwijskundige deskundigheid     x x x   x x x x 

Positief schoolklimaat                     

   Drijfveer voor leerlingen x     x (x)   x x (x)   

   Ontwikkeling leerkrachten x   x x (x) x x x x x 

   Aanspreekbaarheid & aanwezigheid x x x x (x) x x x x   

Management v/h instructieproces                     

   Coördinatie en controle v/h curriculum (x)   x x x   (x)   (x)   

   Opvolgen vooruitgang leerlingen x   (x)     x x x (x)   

   Opvolgen van didactische kwaliteiten          (x) x x x     

  

         

  

Transformationeel leiderschap                     

Ontwikkelen en delen visie x x x x x x (x)   x x 

Gunstig schoolklimaat ontwikkelen                     

   Aandacht betrokkenheid & motivatie x x x   (x) x x x x x 

   Participatie ontwikkelen x x x x x x (x) x x x 

   Vertrouwen in het team x x (x)   (x) x x x x   

Innovatiecapaciteit (x) x x x x x x     x 

Spontane individuele ondersteuning x x x   x x x       

Sterke betrokkenheid met de organisatie x x (x) x x x x x     

Voorbeeldgedrag  (x) x         (x)       

Tabel 7 Leiderschapsstijlen van de schoolleiders 

     Algemeen kenmerken alle schoolleiders zich door een geïntegreerde leiderschapsstijl. Geen van 

de schoolleiders past volledig binnen het plaatje van een onderwijskundige, noch 

transformationele leider. Volgens de schoolleider en leerkrachten van school D, is schoolleider D 

wel het meest een onderwijskundige leider, alle anderen neigen meer naar transformationeel 

leiderschap. 

     Met uitzondering van het item rond controle en coördinatie van het curriculum, geeft 

schoolleider D zelf een voorbeeld bij alle items die onder onderwijskundig leiderschap vallen. Eén 

van de leerkrachten zegt wel dat de schoolleider ook weet heeft van het curriculum.  
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     Daarnaast geven ook alle leerkrachten van school D bij alle eigenschappen van een 

onderwijskundige leider, een voorbeeld dat van toepassing is voor deze schoolleider. Deze 

schoolleider is bovendien de enige schoolleider met een onderwijskundige schoolvisie, iets wat 

ook alle leraren bevestigen. De visie is in de eerste plaats gericht op de leerlingen. 

Ja, we weten dat de schoolvisie inderdaad is van: zorgen dat ieder kind zich goed voelt op 

onze school. Dat ze zich emotioneel goed voelen, alé... Goed voelen in de klas. [leerkracht 2 

school D] 

Want ik denk dat dat het grote doel is van onze directeur: het welzijn van de kinderen. En 

denk ik dan, pas dan... Het welzijn van de leerkrachten. Wel kinderen op de eerste plaats. 

[leerkracht 3 school D] 

     Ook het opvolgen van de didactische kwaliteiten, is iets wat enkel bij twee schoolleiders 

voorkomt. Alle geïnterviewden uit school D zeggen dat dit in hun school gebeurt en in school C, 

zeggen de schoolleider en een leerkracht dit. De schoolleiders uit school B en E betreuren dat ze 

weinig in de klassen komen, daar is helaas geen tijd voor. 

     Als we verder kijken naar de kenmerken van een onderwijskundige leider, dan valt op dat veel 

schoolleiders volgens de geïnterviewden aanwezig en aanspreekbaar zijn en bovendien investeren 

in de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten. Bij dat laatste, zegt enkel schoolleider A niet 

spontaan dat hij hier aandacht aan besteedt. Schoolleider E, spreekt er daarnaast als enige niet 

spontaan over dat hij aanspreekbaar en aanwezig is voor de leerkrachten in zijn school. Over deze 

twee kenmerken spreken ook de leraren in school C zich maar matig uit. 

     De andere schoolleiders (A, B, C en E) scoren hoger op de items die bij een transformationele 

leider horen. De meest opvallende schoolleider is hierbij schoolleider A, hij is het sterkst 

transformationeel van stijl. Hij sluit zich aan bij alle items van een transformationele leider. Bij 

twee van deze items (voorbeeldgedrag en innovatiecapaciteit), beaamt slechts één leerkracht dat 

de schoolleider hierdoor wordt gekenmerkt. Alle leerkrachten uit deze school, stemmen wel in 

met alle andere eigenschappen. Tijdens de interviews vielen drie kenmerken hard op bij deze 

schoolleider. Ten eerste heeft deze schoolleider veel vertrouwen in zijn team. De schoolleider 

volgde een opleiding als leraar maar werkte voorheen niet in het basisonderwijs en ook niet als 

onderwijzer. Hij heeft dus weinig beroepskennis en –ervaring binnen het basisonderwijs en ook 

beperkte kennis over de taak van de leraar. Deze eigenschappen zijn eerder kenmerken van een 

onderwijskundige leider en we zien inderdaad dat geen van de leerkrachten aangeeft dat die 

kennis hem typeert. Hij geeft zelf aan dat dit een beperking is. 
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Maar het echt inhoudelijke, pur sang zo. Dat moet ik overlaten aan hen. (…) Ik zeg: ‘Ik heb 

een achterstand, die ik nooit kan inhalen.’ [schoolleider school A] 

     Als we deze schoolleider naast de anderen zetten, zien we ook dat hij de enige is die geen 

achtergrond heeft als leraar binnen het basisonderwijs. Gezien zijn achtergrond beseft de 

directeur dat hij nog veel te leren heeft maar hij vertrouwt op zijn team. Ook de leerkrachten 

voelen dit vertrouwen. 

Hij zegt: ‘Jullie moeten mij zeggen... Jullie moeten me bijsturen. Jullie moeten we zeggen 

als jullie een ander idee hebben daarover. Zeg het mij. Ik sta open.’ [leerkracht 1 school A] 

(…) je voelt zelf dat je zelf je richting mag bepalen. Je weet dat hij achter je staat, hij zegt 

dat ook. Achter alle beslissingen staat hij ook. [leerkracht 3 school A] 

     Dit brengt ons meteen bij een tweede opvallend kenmerk van de schoolleider. Door dit 

vertrouwen krijgen de leerkrachten veel verantwoordelijkheid in handen en worden ze aangezet 

tot participatie. De directeur hecht veel belang aan de mening van de leraren. 

En dus eigenlijk zorgt hij ervoor dat je als team samen dingen beslist. Niettegenstaande dat 

hij natuurlijk de eindbeslissing heeft. Dus vaak gaat hij zelf bepaal... gaat hij zelf bepaalde 

dingen voorstellen. Ideeën voorstellen. Wat vinden jullie daarvan? Zeg je als team van: 

‘Neen, we zien dat niet zitten.” Oké, geen probleem. [leerkracht 3 school A] 

Ik heb bijvoorbeeld nog nooit denk ik, of toch praktisch niet, iets geweigerd dat zij nodig 

hebben aan hulpmiddelen, didactisch materiaal, nascholingen doen, weet ik veel wat. 

‘Mogen wij dit? Mogen wij dat?’ Ik ga nooit vragen: ‘Is dat wel nodig, is dat niet te duur?’ 

Ik neem het risico dat men dat misschien weinig gaat gebruiken maar dat verwijt gaan ze 

mij dus nooit moeten geven dat zij niet kunnen met vernieuwingen starten of weet ik veel 

wat. [schoolleider school A] 

     Als derde kenmerk valt zijn hoge betrokkenheid met de school op, iets wat door alle 

geïnterviewden wordt verteld. Zo gaat hij helpen schilderen in lokalen of staat hij erop zelf 

toezicht te houden op de speelplaats. Hoge betrokkenheid is ook een typerend kenmerk van een 

transformationele leider. Een leerkracht vertelt ook dat de schoolleider de rapporten van alle 

leerlingen leest. Hij doet dit vooral om te kunnen inpikken als de ouders van een leerling met 

problemen zouden langskomen. Hij doet dit dus niet noodzakelijk om de prestaties van de 

kinderen te controleren, iets wat eerder typerend is voor een onderwijskundige leider. 
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Hij wil niet voor schut staan als een ouder komt praten over een kind, dat hij niet weet: wie 

is dit kind? Alleen al de naam. (...) Hij wil daar een foto, een gezicht op plakken. Hij wil die 

kinderen kennen. En hij wil in dialoog met de ouders niet voor schut staan dat hij... daar nu 

niets kan over zeggen. Dus hij weet wel wat zijn leerlingen, ja... wat ze presteren. Globaal 

hé. Hij kan dat nu. Als je er nu een kind uitpikt, zal hij dat natuurlijk niet kunnen zeggen. 

[leerkracht 2 school A] 

     Hier zien we een nuanceverschil met schoolleider D, die we eerder beschreven als een meer 

onderwijskundige leider. Daar haalt ook een leerkracht aan dat de schoolleider de rapporten van 

de leerlingen bekijkt. De schoolleider tracht zo een zicht te krijgen op de prestaties van de 

leerlingen, wat meer aanleunt bij een onderwijskundige leider.  

Hij bekijkt de punten. En als je dan vraagt van een leerling… Hij heeft een enorm geheugen 

ook. Hij is wiskundig heel sterk. Als je dan vraagt: ‘Zeg een keer hoeveel?’ Dan gaat hij 

zeggen: ‘Het was rond de 5 op 10 voor taal. En rond de...’ Ja, ja, ja. Hij kent zijn leerlingen. 

[leerkracht 3 school D] 

     Wat school A betreft, zien we wel dat de leerkrachten hun schoolleider iets meer 

onderwijskundig inschatten dat dat hij zelf doet. Zelf haalt hij maar één kenmerk aan die bij een 

onderwijskundige leider hoort (hoge aanspreekbaarheid en aanwezigheid), de leerkrachten halen 

er vijf aan. 

     Naast schoolleider A, blijkt schoolleider C een behoorlijk sterke transformationele leider. Zowel 

de schoolleider als de leerkrachten beamen dit. Ook de schoolleiders uit school B en E zijn eerder 

transformationeel. We zien wel dat bij schoolleider B de kenmerken van de twee stijlen het meest 

in evenwicht zijn. Schoolleider B hanteert dus het meest een combinatie van beide stijlen. 

     Algemeen zijn er drie kenmerken van een transformationele leider, die door bijna alle 

geïnterviewden worden aangehaald als kenmerkend voor de schoolleiders. Hierbij is het 

stimuleren van participatie de voornaamste, gevolgd door het delen en ontwikkelen van een visie 

en aandacht voor gedeelde betrokkenheid en motivatie. Opnieuw merken we dat het volgens de 

leerkrachten en schoolleider van school D, hun schoolleider is die vaak uitvalt bij deze items. 
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Onderzoeksvraag 3: overeenkomsten en verschillen in percepties 

De percepties rond informele feedback. 

Voor het beantwoorden van dit deel van de onderzoeksvraag, verwijzen we terug naar de eerder 

weergegeven tabellen bij onderzoeksvraag 1 en 2. De kleuren geven een beeld van de aan- of 

afwezigheid van overeenstemming in percepties tussen de leerkrachten en schoolleiders.  

     Aan de hand van deze tabellen kunnen we algemeen concluderen dat er, wat betreft informele 

feedback, meer overeenkomst is in de percepties, dan tegenstellingen. Over 62,76 % van de items 

bestaat er overeenstemming. Onderstaande tabel vat dit samen. 

kleur betekenis aantal % 

  overeenstemming 91 62,76 

  gedeeltelijke overeenstemming 28 19,31 

  geen overeenstemming 26 17,93 

Tabel 8 PERCEPTIES OVER INFORMELE FEEDBACK 

     Als we alle scholen naast elkaar beschouwen, zien we dat in geen enkele school opvallend meer 

overeenstemming is in de percepties. In school E is er het meest overeenstemming maar het 

verschil is minimaal.  

  school A school B school C school D school E 

Overeenstemming 17 18 17 18 21 

Gedeeltelijke overeenstemming 7 7 8 3 3 

Geen overeenstemming 5 4 4 8 5 

Tabel 9 Percepties over de items van informele feedback 

     Over de inhoud van feedback is er volledige overeenstemming als we uitsluitend kijken naar de 

interviews. Alle geïnterviewden geven van de twee vormen voorbeelden. We zagen wel in de 

logboeken dat de schoolleiders meer nuanceren. In het logboeken richten drie schoolleiders (C, D 

en E) zich veel specifieker op één van de inhoudsvormen (cfr. OV 4). Ook wat het voorkomen van 

formele feedback betreft is, komen de percepties overeen. Daarnaast zijn schoolleider en 

leerkrachten het steeds eens over het feit dat de formele feedback al dan niet dient aangevuld te 

worden en of het al dan niet belangrijker is dan de informele feedback. Bij alle geïnterviewden is 

er ook consensus over het feit dat informele feedback een formatief doel beoogt, iets wat we 

eerder ook zagen in de logboeken. In de logboeken en interviews zijn alle geïnterviewden het er 

ook over eens dat informele feedback nooit enkel negatief is in de school. In de scholen bestaat, 

volgens de interviews, ook consensus over het feit dat de schoolleiders steeds kort op de bal 

spelen bij het geven van informele feedback. 
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     Wanneer het gaat over de frequentie van feedback, zien we in de interviews weinig algemene 

overeenstemming. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door het feit dat velen het moeilijk vonden de 

vragen rond de frequentie van informele feedback te beantwoorden. Velen hadden bedenktijd 

nodig of zeiden letterlijk dat ze het een moeilijke vraag vonden. Wellicht denken niet veel mensen 

er bewust over na hoe vaak informele feedback voorkomt in de praktijk. De schoolleiders gaven 

allen aan dat ze meer feedback geven dan wat in het logboek staat genoteerd. Met uitzondering 

tot wat de leerkrachten van school B zeggen, sluiten alle leerkrachten zich aan bij deze uitspraak. 

Volgens de meeste leerkrachten geeft het logboek dus inderdaad geen correct beeld van de 

frequentie van informele feedback en is het een onderschatting van de werkelijkheid. Er is geen 

item waarbij we over alle scholen merken dat er geen overeenstemming is tussen de percepties 

van de schoolleiders en leerkrachten.  

     Toch moeten we een kanttekening maken bij de aanduiding ‘geen overeenstemming’. Sommige 

items worden als tegenstelling aangegeven omdat leerkrachten bijvoorbeeld niet spontaan iets 

vertelden over dat item en de schoolleider bijvoorbeeld wel. Laten we hierbij school A als 

voorbeeld beschouwen. Daar zien we dat de schoolleider zelf vindt dat hij voldoende feedback 

geeft; geen van de leerkrachten haalt aan dat hij/zij dat ook vindt. Daarom wordt dit in het rood 

aangeduid. Tegelijk zien we dat geen van de leraren aangeeft dat er een tekort is aan feedback. 

We baseren ons hier dus op spontane uitspraken tijdens de interviews. Pas wanneer hiernaar 

explicieter gevraagd zou worden, zouden we weten of de percepties in werkelijkheid inderdaad 

volledig tegengesteld zijn. 

De percepties rond de leiderschapsstijl. 

Ook de percepties rond de leiderschapsstijl van de directeurs werden samengevat in een tabel. De 

kleurencode blijft gelijk. 

kleur betekenis aantal % 

  overeenstemming 47 58,75 

  gedeeltelijke overeenstemming 19 23,75 

  geen overeenstemming 14 17,50 

Tabel 10 Percepties over leiderschapsstijl 

     Algemeen zien we ook dat, wat betreft de leiderschapsstijl van de schoolleider, er meer 

overeenkomst is tussen de percepties dan onenigheid. Toch zien we dat er meer overeenkomst is, 

wanneer het gaat over informele feedback wat hiervoor werd beschreven. We zien, in de 

interviews, dat er over 62,76 % van de items omtrent informele feedback overeenstemming is in 

percepties. Op 19,93 % van de items hebben de leerkrachten en schoolleiders tegengestelde 
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visies. Wat betreft de leiderschapsstijl is de overeenstemming in percepties lager. Op 58,75 % van 

de items liggen de geïnterviewden per school op dezelfde lijn. Op 17,5 % van de items bestaat 

geen overeenstemming wat vergelijkbaar is met de percepties omtrent informele feedback.  

  school A school B school C school D school E 

Overeenstemming 10 10 7 10 10 

Gedeeltelijke overeenstemming 3 3 6 4 3 

Geen overeenstemming 3 3 3 2 3 

Tabel 11 PERCEPTIES OVER DE ITEMS VAN de leiderschapsstijl 

     Opnieuw liggen de scholen op dezelfde lijn, er is geen school met een opvallend hoge mate aan 

overeenstemming. De verwachting zou kunnen bestaan dat de percepties van de leerkrachten en 

schoolleiders, sterker zouden overeenkomen bij uitgesproken leiderschapsstijlen (schoolleider A 

en D). We zien dat er grote overeenstemming is in de percepties als het gaat om de 

onderwijskundige leiderschapsstijl van schoolleider D. Zowel leraren als schoolleiders zitten hier 

voor zeven items volledig op dezelfde lijn. Bij schoolleider A, C en E zien we datzelfde fenomeen bij 

de transformationele leiderschapsstijl. In al deze scholen is er bij zes kenmerken van een 

transformationele leider volledige overeenstemming. Bij school B is er dan weer meer 

overeenstemming over de items van een onderwijskundige leider, wat tegengesteld is aan de 

leiderschapsstijl waar ze het meest naar neigt. 

     Of er al dan niet een onderwijskundige schoolvisie is, is het enige item waarbij de percepties 

van alle schoolleiders en leerkrachten overeenkomen. Alle geïnterviewden uit één school zeggen 

hierover dus hetzelfde. Er zijn ook items waarbij de percepties in het merendeel van de scholen in 

dezelfde lijn liggen. Deze zijn de vraag of participatie wordt gestimuleerd, didactische kwaliteiten 

worden gecontroleerd, of de schoolleider al dan niet betrokken is met de organisatie en of een 

visie wordt ontwikkeld en gedeeld. 

Onderzoeksvraag 4: het verband tussen informele feedback en de leiderschapsstijl  

Voorgaande vragen samen beschouwd, zien we af en toe een verband tussen de leiderschapsstijl 

van de schoolleider en het voorkomen van informele feedback. 

     De directeur van school D is bijzonder omdat hij het doel van feedback het meest als summatief 

definieert (cfr. OV 1, d). Ook in het logboek zien we het summatieve doel van feedback 

terugkeren. Hij is, volgens hemzelf en de leerkrachten, ook een schoolleider die vaak in de klassen 

komt en dit is iets wat bij de andere scholen veel minder aan bod komt. Het belangrijkste doel is 

volgens hem het motiveren van de leerkrachten, niet het beoordelen of bestraffen. De leraren 

ervaren de informele feedback ook niet als een beoordeling. Eén leerkracht zegt wel dat de 
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leerkrachten voortdurend informeel worden geëvalueerd. Hier zien we een link met de 

onderwijskundige leiderschapsstijl van de schoolleider (cfr. OV 2). Een onderwijskundige leider is 

bezig met het management van het instructieproces waarbij hij coördinatie en controle uitvoert 

op de didactische kwaliteiten van de leraren. Daarnaast controleert een onderwijskundige leider 

het curriculum en de vooruitgang van de leerlingen. We zagen dat dat iets is, wat schoolleider D 

volgens de leerkrachten en de schoolleider zelf, doet. We zien hier dus een verband tussen het 

summatief doel van feedback en de onderwijskundige leiderschapsstijl van schoolleider D. 

     Tegelijkertijd zien we ook een tegenstelling tussen de leiderschapsstijl en het voorkomen van 

feedback bij schoolleider D. De directeur van school D heeft veel ervaring en merkt dat hij nu meer 

positieve feedback geeft dan vroeger. Dit werd aangestuurd door een specifieke opmerking van 

een leerkracht, die hij hieronder beschrijft. 

(…) werd een keer tegen mij gezegd van een leerkracht en ik was daarvan een beetje 

geschrokken. ‘Ja, jij zegt ook niet aan mij als ik iets goed doe.’ Dat was een goede 

leerkracht. Ik zeg je: ‘Inderdaad. Als ik niets zeg, dat wil... Dat impliceert dat het goed is.’ 

Maar dat is eigenlijk niet juist, dat is niet waar. [schoolleider school D] 

     Eén leerkracht heeft ook het gevoel dat ze nu meer positieve feedback krijgt dan vroeger. Nu 

percipieert ze feedback bovendien ook anders dan voorheen. 

En dat ik lang aan mezelf getwijfeld heb van: doe ik het wel goed? En daarom denk ik dat 

je, als je dan jonger bent, dat je toch altijd denkt van: hoch, als hij nu komt, wat gaat hij 

zeggen? Tegenover nu. Ben je rustig en… Ja. Kan je zelfs met, moest dat nu een keer 

feedback zijn waar dat je moet uit leren, ga je dat niet zien als negatief maar als... 

[leerkracht 1 school D] 

     Ook een andere leerkracht voelt deze verandering. 

Er is een tijd geweest dat er weinig feedback was en dat... dan deed iedereen zo een beetje 

zijn zin. En iedereen groeide uit elkaar. En ik denk dat dat de laatste jaren... Dat dat 

woordje feedback, dat dat toch wel... Of ‘open school zo’ of ‘er moet gepraat worden’, of 

‘communicatie op school’, dat dat een zes-, zevental jaren geleden, toch wel veranderd is. 

Dat er meer gepraat wordt. Meer, inderdaad, overleg gepleegd wordt. Meer werkgroepen, 

meer overleg. Meer samenkomen, ja. [leerkracht 3 school D] 

     Dit laatste, is eerder een kenmerk van een transformationele leider. Voor een 

transformationele leider is communicatie van belang, zoals het communiceren van de gedeelde 
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doelen. Onder die communicatie kunnen we inderdaad informele feedback plaatsen. We zien dus 

dat de schoolleider feedback en communicatie belangrijker vindt dan vroeger, al is dit eerder een 

kenmerk van een transformationele leider. Uiteraard moeten we hierbij rekening houden dat de 

schoolleider uit school D wordt gekenmerkt door geïntegreerd leiderschap. Hij is dus ook deels een 

transformationele leider. 

     Bij een transformationele leider staat ook het welbevinden centraal. Schoolleider A wordt 

gezien als de meest transformationele leider, dit volgens hemzelf en de leraren. We zien 

inderdaad dat bij schoolleider A het welbevinden centraal staat. Dit zien we weerspiegeld in de 

redenen waarom hijzelf informele feedback zo belangrijk vindt en in zijn leiderschapsstijl. 

Welbevinden vormt dus de linkt tussen beiden. De schoolleider bekijkt het belang van informele 

feedback vooral vanuit dat welbevinden van zijn team. De schoolleider beseft dat het team nood 

heeft aan bevestiging. 

Op wat zitten ze te wachten, als dat de vraag is tenminste, dat is op bevestiging. Dat 

hebben ze echt nodig. Sowieso. Ik ga dus dagelijks, wekelijks langs bij iedereen en het is 

heel simpel: ‘hoe is het?’ Zo simpel is dat. En dan komt het eruit. [schoolleider school A] 

     Informele feedbackgesprekken zijn volgens hem broodnodig wanneer leerkrachten 

bijvoorbeeld met zichzelf in de knoop zitten. Op de vraag op feedback een belangrijke plaats krijgt 

op school antwoordt de schoolleider het volgende. 

De belangrijkste, absoluut. Zorgen dat er zo weinig mogelijk problemen zijn tussen elkaar, 

met zichzelf, met kinderen, met ouders. Dat die zo vlug mogelijk opgelost worden. Dat er 

niets in de weg ligt om goed les te geven en je goed te voelen. [schoolleider school A] 

     Hier verwijst de schoolleider dus letterlijk naar het goed voelen, kortom het welbevinden van 

het team. Hij ziet feedback als een middel om een doel te bereiken dat ook door een 

transformationele leider wordt nagestreefd. 

     Zowel schoolleider C, als schoolleider E zijn transformationele leiders (cfr. OV 2). Dit houdt in 

dat ze participatie van leraren hoog in het vaandel dragen, iets wat in beide scholen door de 

schoolleider en leerkrachten wordt bevestigd. Dit gaat hier bijvoorbeeld om participatie in de 

besluitvorming en het belang van ieders mening. 

Op de vergadering wordt er... worden zaken waar dat het waardevol is, altijd overleg 

voorzien. Dus het is niet zo dat ze vanuit die troon zegt: vanaf nu doe je het zo en zo en zo. 
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Dus er is wel overleg mogelijk tussen leerkrachten en er wordt beslist in een consensus dan 

waar we voor gaan. [leerkracht 3 school C] 

Het is iemand die zeker niet zijn eigen gedacht gaat opdringen. Die gaat kijken van wat 

leeft er hier in school? Die zoekt naar een, naar een consensus. Die het heel belangrijk 

vindt. Ja, zoeken naar een consensus. Dat als het team akkoord is, dat de beslissingen die 

er genomen worden, dat die gedragen worden door het team. (…) Je weet soms niet echt 

wat zijn eigen gedacht is. Dus hij, hij is zeer diplomatisch en democratisch op dat vlak. Dus 

hij gaat mee in de meerderheid of hij stuurt het een klein beetje bij. [leerkracht 3 school E] 

     Deze stijl kunnen we linken met de manier waarop beide schoolleiders het geven van 

verbeteringsfeedback aanpakken. Eerder al, zei schoolleider C dat ze negatieve feedback eerder op 

een coachende manier brengt (cfr. OV 1, c). Ook schoolleider E typeert zich door een bottom-up 

strategie al moet hij naar eigen zeggen nog werken aan de wijze waarop hij verbeteringsfeedback 

geeft. 

Ik ga dat misschien te omfloerst... proberen duidelijk maken waardoor dat de boodschap 

misschien niet zo duidelijk meer is. (…) Ja, ik probeer het bij te stellen en dan ga ik 

proberen... Ik voel van mezelf dat ik probeer te veel een truc toe te passen of hetgeen dat ik 

wil benoemen, in plaats van hetgeen dat ik niet wil te benoemen. (...) Niet beginnen van: 

‘Dat en dat en dat en dat is goed.’ Neen. Zeggen van: ‘We kunnen misschien dat en dat en 

dat en dat proberen. Want... Ik heb gemerkt dat die en die zaken minder scoren. Of minder 

lukken of minder goed gaan.’ En daar moet ik nog aan werken. [schoolleider school E] 

     Beide schoolleiders laten de inzichten vanuit de leerkrachten zelf komen. Zij geven een eerste 

aanzet en hopen dat de leerkrachten zelf hun conclusies trekken. Hier merken we dus een link 

tussen het coachend aanbrengen van negatieve informele feedback en de transformationele 

leiderschapsstijl waarbij participatie van leerkrachten van belang is. 

     Deze twee schoolleiders definiëren feedback trouwens beiden heel breed. Zij zijn de enigen van 

alle geïnterviewden die feedback zo ruim zien. 

Alles uitgezonderd de formele dan. Ja, de gesprekken tussendoor, aan tafel, in de 

leraarskamer, in de gang. Mensen die hier binnenkomen en raad komen vragen. Mensen 

die gewoon zelf een gesprek aanvragen omdat er een probleem is of zo. Ja. Ik denk dat... Ik 

denk dat elke vorm van communicatie, ook via mail hé. Want ik heb nu heel veel dingen 

opgeschreven die via... die mondeling gebeurd zijn. Of een keer aan tafel. En knipoog 
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bijvoorbeeld kan ook al voldoende zijn, in een vergadering van:  ik begrijp wat dat je 

bedoelt. [schoolleider school C] 

En dat is dus eigenlijk heel veel. Als ik door de gang loop; vies. Dan is dat eigenlijk... Ik ben 

vies omdat ik een uur ervoor met m’n auto ergens tegen gereden ben, en ik loop vies door 

school omdat ik ergens tegen gereden ben met m’n eigen domme schuld, bij wijze van 

spreken. En ik loop daardoor mottig door de school, dan heeft dat zijn effect op de school 

want de leerkrachten... Zij zien mij mottig passeren maar weten niet waarom ik mottig 

ben. Dus kunnen zij evengoed ervan uitgaan: oei. Misschien is de directeur wel mottig op 

mij? Omdat ik bijvoorbeeld vorige week te laat gereageerd heb op een mail. Ik zeg maar 

iets. (…) Ik wil, op dat moment wil ik geen feedback geven aan hen. Maar zij kunnen het 

wel als feedback zien. [schoolleider school E] 

     Ze vertellen beiden dat feedback praktisch elke vorm van communicatie omhelst. Het belang 

van communicatie vinden we ook terug bij transformationele leiders. De stijl van de schoolleiders 

van school C en E werd eerder beschreven als geïntegreerd maar met het meest transformationele 

kenmerken (cfr. OV 2). Ook hier zien we dus een verband tussen de percepties over informele 

feedback en de eigenschappen van hun leiderschapsstijl. 

     Als we daarnaast naar het logboek kijken en de inhoud van de genoteerde gesprekken onder de 

loep nemen, valt iets op. Er werden twee categorieën gebruikt om de inhoud van feedback onder 

te verdelen. Feedback kan enerzijds gericht zijn op het algemeen functioneren van de leraar in de 

school of op het pedagogische en onderwijskundig functioneren van de leraar ten opzichte van de 

leerlingen. Dit onderscheid werd eerder al toegelicht met voorbeelden. In de inleiding bij het 

logboek, werd een voorbeeld gegeven van feedback op het algemeen functioneren en op het 

functioneren ten opzichte van leerlingen. 

     We zien bij schoolleider C dat maar liefst 14 van de 15 informele feedbackgesprekken gericht 

zijn op het algemeen functioneren van de leraren in de school. Bij schoolleider D is dit compleet 

omgekeerd en zijn 14 van de 15 gesprekken gericht op het functioneren ten opzichte van de 

leerlingen. Ook hier is de link met de leiderschapsstijl niet ver weg. Schoolleider C is eerder een 

transformationele leider, zij richt zich daarom vooral op het welbevinden van de leraren. 

Schoolleider D is eerder onderwijskundig gericht en richt zich bijgevolg op de leerresultaten. 

Hierdoor besteedt hij ook in zijn feedback meer aandacht aan het onderwijskundig en pedagogisch 

functioneren van de leraren. We leerden eerder al dat de visie van deze schoolleider ook primair 
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gericht is op de lerenden. Dit werd door de leerkrachten en schoolleider zelf verteld. Zijn 

onderwijsvisie, de voorbeelden in het logboek en leiderschapsstijl liggen dus in dezelfde lijn. 

     Ook bij schoolleider E, die tevens eerder een transformationele leider is, zien we dat hij in zijn 

logboek enkel voorbeelden geeft die zich richten op het algemeen functioneren. Bij de andere 

twee schoolleiders zit er een evenwicht in de inhoud van de informele feedback. 

     In de interviews vinden we een veel groter evenwicht tussen de twee mogelijke inhouden van 

feedback. We zien dat iedereen voorbeelden van de twee vormen geeft.  

  school A school B school C school D school E 

  Lkr Sl Lkr SL Lkr SL Lkr SL Lkr SL 

Algemeen functioneren x x x x x x x x x x 

Functioneren t.o.v. lln x x x x x x x X x x 

Tabel 8 Inhoud van informele feedback 

     Daarnaast ligt de situatie in school E moeilijker gezien het verbeteringsplan. We zagen al 

meermaals dat het voorkomen van feedback, gelinkt kan worden aan de concrete situatie waarin 

de school verkeert. Zo voelt de schoolleider dat de leerkrachten positieve feedback nodig hebben 

en zeggen de leerkrachten zelf dat ze houvast zoeken (cfr OV 1, d). Vermoedelijk is ook de 

leiderschapsstijl van de schoolleider gelinkt aan deze context. De schoolleider voelt dat de 

omstandigheden een stempel drukken op het gemoed van de leerkrachten. 

Je voelt duidelijk dat veel mensen hier rondlopen met de idee van: wij hebben de laatste 

tien, vijftien jaar hard gewerkt. We hebben al gedaan wat de vorige directies ons gezegd 

hebben, gevraagd hebben. En na, letterlijk vier verschillende directeurs, komen we nu tot 

de vaststelling dat we eigenlijk een school zijn die niet goed functioneert. Of functioneerde. 

En nochtans hebben wij gedaan wat ons gevraagd is geweest. Dus zij zijn daar heel diep in 

gekwetst geweest. We zijn nu op het punt gekomen, na anderhalf jaar, dat men beseft dat 

het niveau 3-beoordeling dat dat correct was. Dat dat juist zat. [schoolleider school E] 

     De leerkrachten zijn gekwetst en voelen dat er veel moet veranderen. 

Ik ben altijd een doener geweest die veel doet. Veel, graag. Die mee wil werken aan de 

school, aan een visie. (...) De directeur ervoor heeft dat eigenlijk bij mij allemaal stuk 

gemaakt. Zo van: dat is hier, we werken van 8 uur 30 tot vier uur en dan boeken toe. Dan 

heb je echt zo een tegenpool gevoeld en ik ben daar echt een stukje gebroken geweest. 

Echt. Als ik zeg gebroken: ja. Waarvan dat je zegt: dat is eigenlijk erg. (...) Uiteindelijk is het 

gelukkig de andere kant op gegaan. Maar uiteindelijk is je vertrouwen heel erg 
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geschonden. Echt waar. En ik voel. Ik ben nog altijd wat bang en afwachtend maar... (....) 

En geleidelijk aan voel ik. Krijg ik mijn vertrouwen terug. [leerkracht 2 school E] 

Nu zitten we met de gulden middenweg een beetje die stuurt en overzicht bewaart en ja, 

mensen probeert te motiveren. Dat is zeker zo. En het is dat dat we nodig hebben. Dus we 

hebben dus eigenlijk. We hebben wel wat werk te verzetten. We moeten het één en ander 

veranderen. Het is zeker niet te onderschatten. Op vlak van wiskundeonderwijs, wero, leren 

leren... zijn er dingen die we... die we dus helemaal hebben herwerkt. En daarvoor, 

daarvoor heb je. Ja, toch wel wat... Moet je toch wel wat mensen kunnen overhalen om, 

om plotseling op een heel andere manier te gaan lesgeven. [leerkracht 3 school E] 

     Gezien de situatie waarin de school verkeert, voelen ze allen de nood aan  informele feedback. 

Ook de schoolleider bevestigt dit in het interview. 

Ik denk dat ze in deze school heel belangrijk is. Het is echt iets... We hebben houvast nodig. 

Houvast betekent dus positieve dingen, negatieve dingen die moeten verbeteren. Maar 

negatieve dingen kunnen opbouwend zijn. [leerkracht 2 school E] 

Nee, het is... Het is zeker, zeker in onze school, is het heel belangrijk omdat we geleerd 

hebben... Een beetje aan het leren zijn uit de fouten van vroeger denk ik. Vroeger hadden 

we, hadden we eerder directies die ofwel zeiden van: ‘Doe jullie maar, jullie zijn goed 

bezig.’ Ofwel van: ‘Ik ga ik het hier een keer zeggen hoe dat we het nu gaan doen.’ 

[leerkracht 3 school E] 

     Dit kunnen we wellicht ook linken aan de leiderschapsstijl van de schoolleider. De schoolleider 

is eerder transformationeel waarbij ‘welbevinden verhogen’ één van de belangrijkste aspecten is. 

We vinden dit zeker terug bij één van de stokpaardjes van de schoolleider: het motiveren van de 

leraren. 

Ik denk dat de belangrijkste taak is, toch wel dat motiveren, dat inspireren en zorgen dat 

iedereen ja, in zijn deeltje van het werk van de school het best mogelijke er kan uithalen. 

[schoolleider school E] 

     De crisissituatie van de school zorgt er dus wellicht voor dat het geven van informele feedback 

van extra belang is en  dat een transformationele leiderschapsstijl kan zorgen voor het verhogen 

van de motivatie, betrokkenheid en het welbevinden. 
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Conclusie 

We vroegen ons af hoe informele feedback tussen leerkrachten en schoolleiders voorkomt in het 

basisonderwijs. Alle geïnterviewden stellen vast dat informele feedback snel volgt op de prestatie. 

Over de frequentie van informele feedback is minder consensus, de antwoorden zijn meer 

verscheiden en de logboeken stroken niet met wat de schoolleiders en leerkrachten zeggen in de 

interviews. De logboeken zijn volgens iedereen, behalve de leerkrachten uit school B, een 

onderschatting van wat in werkelijkheid gebeurt. Alle geïnterviewden zeggen dat feedback vaak of 

dagelijks wordt gegeven. In school B wordt, volgens de interviews het minst feedback gegeven. In 

die school zit ook een leerkracht die naar eigen zeggen, nog nooit feedback kreeg. Alle 

geïnterviewden zijn het er bovendien over eens dat feedback overwegend positief is, dit zien we 

ook terug in de logboeken. Ook over het doel van informele feedback is eenduidigheid. Alle 

geïnterviewden zeggen dat informele feedback een formatief doel heeft  en ook in de logboeken 

wordt dit doel beschreven. Schoolleider D valt op doordat hij het doel van feedback het meest als 

summatief beschrijft. Ook in zijn logboek is dat zo. Met uitzondering van school E, vinden alle 

geïnterviewden informele feedback waardevoller dan formele feedback. In school E werd nog 

geen formele feedback verleend onder de huidige schoolleider. Alle geïnterviewden uit alle 

scholen vertellen dat formele feedback wordt aangevuld met informele.  

     Verder vroegen we ons af hoe de geïnterviewden de leiderschapsstijl van de schoolleiders 

ervaren. Algemeen kenmerken alle schoolleiders zich door een geïntegreerde leiderschapsstijl. 

Volgens de schoolleider en leerkrachten van school D, is schoolleider D wel het meest een 

onderwijskundige leider, alle andere schoolleiders neigen meer naar transformationeel 

leiderschap.  

     We stelden ons daarenboven de vraag of er overeenstemming zou bestaan tussen de 

percepties van de schoolleiders en de leerkrachten uit het schoolteam. Eerst en vooral zien we dat 

de passages uit het logboek van de schoolleiders, hun uitspraken vaak tegenspreken. De twee 

bronnen nuanceren elkaar. We zien, in de interviews, dat er over 62,76 % van de items omtrent 

informele feedback overeenstemming is in percepties tussen de schoolleider en leerkrachten. Op 

17,93 % van de items hebben de leerkrachten en schoolleiders tegengestelde visies. Wat betreft 

de leiderschapsstijl is de overeenstemming in percepties lager. Op 58,75 % van de items liggen de 

geïnterviewden per school op dezelfde lijn. Over 17,50 % van de items bestaat geen 

overeenstemming wat overeenkomt met de cijfers bij de informele feedback. Geen van de scholen 

valt op door een opvallend hoog of laag percentage van overeenstemming. 
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     In een laatste onderzoeksvraag vroegen we ons af of er een verband bestaat tussen de 

leiderschapsstijl enerzijds en het voorkomen van informele feedback anderzijds. In sommige 

gevallen zien we inderdaad een link tussen beiden. Zo zien we bij schoolleider D dat hij het doel 

van informele feedback vaak als summatief definieert. Dit werd gelinkt aan zijn leiderschapsstijl 

die eerder neigt naar die van een onderwijskundige leider. Ook bij schoolleider A merken we een 

link tussen het doel van informele feedback en zijn leiderschapsstijl. Als transformationele leider 

hecht hij belang aan het welbevinden en de betrokkenheid, wat hij als doel aangeeft van informele 

feedback. Bij schoolleider C en D linken we hun leiderschapsstijl dan weer aan de manier waarop 

zij het geven van verbeteringsfeedback aanpakken. Als transformationele leiders, hanteren ze 

eerder een bottom-up aanpak waarbij de participatie van leerkrachten van belang is. Ook de 

manier waarop deze twee schoolleiders informele feedback beschrijven, is te linken aan hun 

leiderschapsstijl. Als we in de logboeken focussen op de voorbeelden van informele feedback, 

vallen schoolleider C en D op. Schoolleider C is eerder een transformationele leider en zij geeft 

vooral voorbeeld van informele feedback gericht op het welbevinden in het algemeen. 

Schoolleider D is eerder onderwijskundig gericht en zijn voorbeelden in het logboek zijn eerder 

gericht op de leerresultaten. Tot slot merkten we in school E ook een link op tussen de specifieke 

context van de school en de nood aan informele verbeteringsfeedback. Daarnaast is er ook een 

link tussen de context en de leiderschapsstijl van de schoolleider. Hij legt er enorm de nadruk op 

om het team te motiveren en te stimuleren. 

Discussie 

Frase en Stresley (1994) stelden het effectief plaatsvinden van de leerkrachtevaluaties in vraag. 

We zien echter dat formele feedback in het basisonderwijs wordt aangevuld met dagdagelijkse 

gesprekken waarin informele feedback wordt gegeven. Dit sluit aan bij onze initiële 

verwachtingen. Frase en Stresley (1994) stellen daarnaast dat evaluatoren de 

verantwoordelijkheid zouden ontlopen voor de evaluatie van leerkrachten. Redenen hiervoor zijn 

bijvoorbeeld tijdsgebrek (Frase & Stresley, 1994). Meermaals halen de schoolleiders en 

leerkrachten aan dat er inderdaad vaak tijdsgebrek is en twee schoolleiders zijn ontevreden over 

de beperkte informele feedback die ze daardoor geven. Toch komt in dit onderzoek niet naar voor 

dat de schoolleiders hun verantwoordelijkheid zouden uit de weg gaan. Eén van de schoolleiders 

vertelt wel dat hij het geven van verbeteringsfeedback soms ontloopt. Dit komt doordat hij het 

niet eenvoudig vindt negatieve punten over te brengen. 

     We zien dat de communicatie in de basisscholen heel vaak informeel gebeurt. Het onderzoek 

van Devos et al. (2005) vertelt dat communicatie in het basisonderwijs informeler zou voorkomen 
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dan in het secundair onderwijs. Men zou in het basisonderwijs ook eerder spreken van een 

begeleiding dan van een beoordeling (Devos et al. 2005). De meeste leerkrachten zeggen 

inderdaad dat ze informele feedback niet zien als een beoordeling. Het onderzoek van Devos et al. 

(2005) zegt bovendien dat de schoolleider vaker in de klas komt in het basisonderwijs dan in het 

secundair onderwijs. Daardoor zou de schoolleider een duidelijker beeld hebben van het 

functioneren van de leerkrachten (Devos et al., 2005). Dit werd in ons onderzoek echter niet 

bevestigd. Enkel schoolleider D komt vaak in de klassen met als doel een beeld te vormen over het 

functioneren van de leraren. Weer geven de schoolleiders tijdsgebrek aan als verklarende factor. 

Het beschreven verschil met het secundair onderwijs sluit aan bij ons vermoeden aangezien 

basisscholen over het algemeen kleiner zijn en er minder leerkrachten werkzaam zijn. Het 

uitgangspunt van dit onderzoek was echter niet het vergelijken van het basisonderwijs met het 

secundair onderwijs. 

     Ondanks het feit dat veel schoolleiders aangeven dat ze het druk hebben, volgt feedback snel 

op de prestatie. Ammons (1956) beargumenteerde al dat onderzoek aantoont dat het effect van 

feedback op een prestatie vermindert indien het krijgen van feedback langer op zich laat wachten 

(Ammons, 1956). Ook enkele leerkrachten en schoolleiders bevestigen dit en zien niet in waarom 

lang wachten een voordeel kan opleveren. In school B wordt minder informele feedback gegeven 

dan in de andere en in school E voelt men de nood aan verbeteringsfeedback. Algemeen zien we 

een trend waarbij  positieve feedback overheerst en dit soort feedback wordt door Ilgen (1971) 

algemeen meer als accuraat beschouwd (Ilgen, 1971). Geen van de leraren vertelde dat feedback 

soms onterecht is. Als dat al zo is, krijgen de leraren, naar eigen zeggen, steeds de kans zich te 

verantwoorden. Dat verbeteringsfeedback kan worden ontkend (Ilgen et al., 1979), vinden we dus 

niet terug in dit onderzoek. Hierbij is het niet onbelangrijk mee te nemen dat het wellicht 

eenvoudiger is voor geïnterviewden om over positieve, dan over negatieve momenten te spreken 

tijdens de interviews. Negatieve feedback ligt vaak gevoelig en is vaak vertrouwelijk waardoor de 

meesten daar wellicht liever niet openlijk over spreken.  

     Onze bevindingen geven ook aan dat het formatieve doel van informele feedback overheerst. 

Voor iedereen heeft informele feedback eerder een monitorfunctie dan een beoordelingsfunctie. 

Gezien het tussentijds karakter van informele feedback bestond inderdaad het vermoeden dat het 

doel eerder formatief zou worden omschreven. Volgens Devos et al. (2005) kunnen scholen 

bovendien maar weinig belonen en bestraffen. Ze kunnen het zich niet veroorloven om financieel 

extra beloningen te geven aan goed functionerende leraren. Onder belonen verstaan schoolleiders 

dus vooral het motiveren van hun leraren. (Devos et al., 2005). Dit eerder onderzoek blijkt 
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daarnaast dat personeelsleden uit het basisonderwijs menen dat het evaluatiesysteem in hun 

school eerder formatieve dan summatieve doelstellingen nastreeft (Devos, Van Petegem, 

Vanhoof, Declercq en Delvaux, 2013; Devos, Van Petegem, Vanhoof, Delvaux & Vekeman, 2013). 

Dit wil zeggen dat het evaluatiesysteem in het algemeen vooral gericht is op het verbeteren van 

het functioneren en minder gericht is op beoordeling (Devos et al., 2013b). Wanneer men hier 

spreekt over het evaluatiesysteem heeft men het over evaluatie in het algemeen, dit zowel 

formeel als de eigen informele aanvullingen van de schoolleiders. Uit onderzoek van Devos et al. 

(2013a) blijkt bovendien dat personeelsleden aangeven dat ze formatieve doelstellingen 

belangrijker vinden dan summatieve. 

     Peterson en Peterson (2006) stelden dat leerkrachtevaluaties meer bevorderlijk zijn voor 

beginnende leerkrachten dan voor (succesvolle) ervaren leerkrachten. Deze hypothese volgend, 

zouden meer ervaren leerkrachten, feedback als minder waardevol ervaren (Peterson & Peterson, 

2006). Eén van de schoolleiders zegt inderdaad dat het minder nut heeft om nog feedback te 

geven aan meer ervaren leraren. Een andere schoolleider zegt dat ook over observaties in de 

klassen. Toch zien we geen verband tussen de leeftijd, beroepservaring en anciënniteit van 

leerkrachten en de waarde die ze hechten aan informele feedback. Velen zeggen ook dat feedback 

nog steeds deugd doet, ook al staan ze al jaren in het onderwijs. Dit laatste sluit zeker aan bij de 

verwachtingen. Meer ervaren leerkrachten hebben wel een andere kijk op formele feedback. Het 

was meestal deze groep leerkrachten die formele feedback nutteloos en overbodig vond. 

     Dat de schoolleiders gekenmerkt worden door een geïntegreerde leiderschapsstijl was te 

verwachten. We wilden voorheen niet beweren dat de leiderschapsstijlen als contrasten moesten 

worden beschouwd, volgens Hallinger (2003) zijn de gelijkenissen tussen de twee stijlen bovendien 

meer significant dan de verschillen (Hallinger, 2003). Ook in het kader van de huidige mensbeelden 

viel te verwachten dat er meer transformationeel gerichte leiders zouden worden geïdentificeerd 

dan onderwijskundige leiders. Tegenwoordig is mondigheid van de burger enorm van belang. Men 

dient zich actief en participerend op te stellen, dit op vele gebieden. Volgens Hallinger (2003) zijn 

participatie en een bottom-up aanpak centrale kenmerken van een transformationele leider. 

     Wat de percepties van de schoolleiders en leerkrachten betreft, zien we algemeen behoorlijk 

wat overeenstemming. De overeenstemming is het grootst wanneer het gaat over informele 

feedback en dat was te verwachten. Het voorkomen van die informele feedback is iets wat meer 

meetbaar is dan de leiderschapsstijl. Wanneer een leerkracht twee keer feedback kreeg van een 

schoolleider, zullen de schoolleider en leerkracht dat op dezelfde manier ervaren. Hoe de 

schoolleider handelt en wenst te handelen, kan door de leerkracht helemaal anders worden 
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gepercipieerd. De meerwaarde van dit onderzoek ligt hem dus in de duale behandeling van de 

beide perspectieven. Ook Devos, Hulpia, Tuytens en Sinnaeve (2012) beargumenteren dat 

zelfrapportage van een schoolleider alleen niet betrouwbaar is. In dat onderzoek zien ze dat de 

correlaties tussen de percepties van schoolleiders en die van leerkrachten eerder laag en niet 

significant zijn.  

     Verder zien we ook dat we de leiderschapsstijl van de schoolleiders niet geïsoleerd mogen 

bekijken. Een duidelijke link van de leiderschapsstijl met de schoolcontext valt vooral op bij school 

E die in moeilijkheden zit door het verbeteringsplan. De leiderschapsstijl van de schoolleider sluit 

aan bij de context zoals in de resultaten al werd toegelicht. Bossert, Dwyer, Rowan en Lee (1982) 

in Hallinger (2003) zeggen dat schoolleiders een stijl moeten vinden die het meest aansluit bij de 

lokale situatie (Bossert et al, 1982 in Hallinger, 2003). Daarnaast vragen ook de leerkrachten van 

deze school om meer verbeteringsfeedback wat wellicht ook te linken valt aan de specifieke 

toestand en geschiedenis van de school. Zowel de informele feedback als de leiderschapsstijl zitten 

dus vervat in een volledig systeem en worden beïnvloed door meerder factoren. In dit onderzoek 

richtten we ons op het zender- en ontvangersperspectief maar dit alleen, is niet genoeg voor een 

volledig beeld. Ons aanvankelijk theoretisch kader moet dus worden aangevuld met 

beïnvloedende omgevingsfactoren. 

     Ilgen et al. (1979) zeggen bovendien dat de perceptie van de ontvanger van feedback afhangt 

van de persoonlijke kenmerken van de ontvanger, de aard van de boodschap en de kenmerken 

van de zender (Ilgen et al., 1979). Opnieuw kunnen we hier spreken over een wisselwerking en ook 

tijdens dit onderzoek merkten we dat tussen deze factoren een samenhang aanwezig is. Eén 

leerkracht uit school A uitte bijvoorbeeld zijn appreciatie ten opzichte van de schoolleider. Op een 

gegeven moment kreeg deze leraar verbeteringsfeedback van de schoolleider die hij naar eigen 

zeggen volledig aanvaardde. Hij vond dat de schoolleider gelijk had in wat hij zei en op een 

correcte manier de informele feedback had verwoord. Wat later zegt deze leerkracht ook dat de 

schoolleider zich openstelt voor de leraren, dat hij op hem kan vertrouwen en hij steun biedt 

wanneer dit nodig is. Bij de vorige schoolleider voelde deze leraar zich minder gesteund. De 

perceptie en het aanvaarden van de feedback, worden dus beïnvloed door de verschillende 

factoren. Volgens Ilgen et al. (1979) hangt de mate waarin feedback effectief informatie oplevert 

voor de ontvanger af van de subjectieve beoordeling van de ontvanger, vanuit zijn of haar 

referentiekader (Ilgen et al., 1979). In dit voorbeeld is de beoordeling positief en wordt de 

feedback aanvaard. Deze wisselwerking zien we in meerdere voorbeelden terugkomen. 
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Beperkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Bij de selectie van de scholen, werd informatie gegeven over de centrale thema’s van dit 

onderzoek. De schoolleiders die toestemden om deel te nemen, onderstreepten tijdens de 

interviews het belang van informele feedback en enkele gaven ook aan dat ze omwille van het 

onderwerp hadden ingestemd om deel te nemen. Het onderzoek werd bijgevolg gevoerd bij wat 

we ‘feedbackgemotiveerde’ schoolleiders noemen, iets wat duidelijk terugkomt in hun logboeken 

en interviews. We kunnen de vraag stellen of deze schoolleiders gemiddeld gezien meer informele 

feedback geven en of ze hier meer belang aan hechten. Algemeen valt naar de toekomst toe aan 

te raden om meer scholen in de analyse te betrekken. Deze studie was eerder exploratief van aard 

maar het includeren van meerdere scholen zou de bevindingen verder kunnen onderbouwen. In 

de huidige steekproef zaten bovendien vier schoolleiders met twee tot vier jaar beroepservaring 

als schoolleider. Een grotere verscheidenheid in beroepservaring valt aan te raden en kan 

misschien mogelijke verschillen aan het licht brengen.  

     Daarnaast kan het interviewen van meer dan drie leerkrachten een vollediger beeld geven van 

wat het team denkt. Bovendien was de selectie van de leerkrachten niet gelijk in alle scholen. In 

sommige scholen namen leerkrachten deel die daar effectief voor hadden gekozen. Anderen 

werden door de schoolleider aangeduid. Sommige leerkrachten waren tevens goed bevriend met 

de schoolleider waardoor we vragen kunnen stellen bij de eerlijkheid en openhartigheid van hun 

antwoorden. Te verkiezen valt dat leerkrachten random worden gekozen uit de groep met 

voorkeur voor een grote verscheidenheid in hun functie (lager, kleuter, zorg, paramedisch).  

     Algemeen kunnen we stellen dat er tussen de passages in de logboeken en de beweringen in de 

interviews van de schoolleiders slechts matig overeenstemming te vinden is en directeurs zichzelf 

dus in de bronnen tegenspreken. De beweringen van de leerkrachten sloten eerder aan bij de 

uitspraken van de schoolleiders tijdens de interviews dan bij het logboek. Daarnaast vertelden alle 

schoolleiders dat het logboek geen correct beeld geeft van de werkelijkheid en veel schoolleiders 

noteerden niet alle gegeven informele feedbackmomenten. Ook de opdracht was niet helemaal 

duidelijk aangezien schoolleiders vaak informele feedbackgesprekken met niet onderwijzend 

personeel noteerde of momenten opschreven waarbij geen feedback werd gegeven. Het logboek 

invullen was voor veel schoolleiders bovendien tijdsintensief. Eén schoolleider kwam er niet toe 

het gedurende vier weken in te vullen. Toch vormde het logboek een goed uitgangspunt voor de 

interviews en zorgde het voor nuancering en een volledig beeld maar een verbetering van dit 

instrument is gewenst. Er dient bijgevolg over het format van het logboek nagedacht te worden. 

Het logboek zou kunnen worden ingekort en zich vooral kunnen richten op de inhoud, het teken 
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en het doel van de informele feedback. Als vervanging voor de logboeken kan bijvoorbeeld ook 

met een bandopnemer worden gewerkt waarbij de directeurs kort kunnen vertellen over de 

informele feedback. Dit instrument zorgt ervoor dat men op gelijk welk moment de informele 

feedback kan registreren. Het mondeling vastleggen is minder tijdsintensief. We kunnen ons ook 

vragen stellen bij de interviews zelf. Misschien praatten de schoolleiders niet volledig vrijuit of 

verbloemden ze de werkelijkheid.  

          Het persoonlijk referentiekader van de ontvanger van feedback moet worden meegenomen 

in verder onderzoek. Ilgen et al. (1979) zeggen dat de perceptie van de ontvanger van feedback 

afhangt van de persoonlijke kenmerken van de ontvanger, de aard van de boodschap en de 

kenmerken van de zender (Ilgen et al., 1979). In dit onderzoek namen we voornamelijk de laatste 

twee factoren mee. Een bredere kijk op de ontvanger van feedback is gewenst. Hun vroegere 

ervaringen en relatie tot de schoolleider zullen wellicht bepalend zijn voor de perceptie op 

informele feedback. Het kan volgens Ilgen et al. (1979) zo zijn dat een bron in het verleden reeds 

betrouwbare informatie opleverde volgens de perceptie van de ontvanger. In dit geval is de kans 

groter dat feedback in de toekomst ook als betrouwbaar zal worden aanschouwd (Ilgen et al., 

1979). Het is kortom van belang niet blind te zijn voor die wisselwerking die er bestaat tussen de 

verschillende elementen in het model. 

     Daarnaast moet de algemene onderzoeksfocus worden uitgebreid. Enkele belangrijke aspecten 

werden niet in het onderzoek meegenomen. Ten eerste dient de respons op de feedback te 

worden beschouwd. Volgens het model van Ilgen et al. (1979) wordt de individuele verwerking van 

feedback verdeeld in vier stadia: de gepercipieerde feedback, de acceptatie van feedback, de wil 

te antwoorden en de beoogde respons (Ilgen et al., 1979). Wij richtten ons enkel op het eerste 

stadium, dat van de gepercipieerde feedback. Deze drie elementen kwamen aan bod in sommige 

van de interviews maar werden niet expliciet in de analyse opgenomen. Het zijn interessante 

elementen om in verder onderzoek mee te nemen om zo een beeld te krijgen of feedback zijn 

beoogde doel bereikt en tot wat het uiteindelijk leidt. Frase en Stresley (1994) zeggen bovendien 

dat leerkrachtevaluaties vaak onvoldoende bruikbare feedback voor verbetering bevatten. Ze 

zouden te oppervlakkig zijn en te weinig betekenisvolle feedback verwachten (Frase & Stresley, 

1994). Ook dit is een belangrijk aspect om mee te nemen in volgend onderzoek. 

     Een grote beperking van dit onderzoek is ook dat de context van de school nog te miniem werd 

meegenomen wanneer we focussen op de leiderschapsstijl van de verschillende schoolleiders. 

Hallinger (2003) beargumenteert dat effectieve leiders beantwoorden aan de veranderende noden 

uit de omgeving en dat het gedrag van leiders wordt beïnvloed door de schoolcontext (Hallinger, 
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2003). In deze masterproef werd inderdaad een link gelegd met de schoolcontext maar die werd 

niet grondig bestudeerd. Een grondigere analyse van de context is vereist om die invloed effectief 

te kunnen aantonen. 

Aanbevelingen voor praktijk en beleid 

Het logboek zorgde bij de schoolleiders voor bewustwording over hun eigen handelen. Eén van de 

schoolleiders gaf aan dat het nadenken over informele feedback hem had geleerd dat hij bepaalde 

goedwerkende leerkrachten amper feedback geeft. Een andere schoolleider merkte dat ze de 

grijze muizen uit de school ook vaak vergeet bij het geven van feedback. Het logboek vormt een 

goed leerinstrument voor in de praktijk. Eén van de leerkrachten hield ook na het onderzoek, een 

logboek bij. 

     Een aantal geïnterviewden stelden het belang van formele feedback in vraag. Zo zou het voor 

meer ervaren leerkrachten minder nut hebben, meerdere geïnterviewden vinden het een 

onnodige herhaling van wat ze al weten. Het beleid zou het formele kader dus kunnen herzien en 

moeten nadenken over differentiatie in formele feedback tussen leerkrachten. Jongere 

leerkrachten hebben misschien meer ondersteuning nodig waardoor de formele feedback meer 

van belang is. Ook bij disfunctionerende leraren, kan extra begeleiding worden ingepland.  

     Het geven van feedback vraagt veel van een schoolleider, zo blijkt ook uit dit onderzoek. 

Daarom zou kunnen worden nagedacht over een concept waarbij meer ervaren leerkrachten als 

mentor worden aangesteld van (beginnende) leraren. We zagen ook in deze scholen dat 

leerkrachten elkaar soms feedback geven. Hiermee wordt de werklast van de schoolleider wat 

kleiner. Een opleiding van de mentoren is hierbij wellicht aan te raden. 

     Het belang van informele feedback werd meermaals aangehaald door de geïnterviewden. Het is 

een noodzakelijke aanvulling op het formele. Vandaar dat zowel in de praktijk als in het beleid veel 

aandacht moet uitgaan naar dit gegeven.  
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Bijlages 

Bijlage A: de handleiding bij het logboek 
Beste schoolleider 
U stemde in deel te nemen aan een onderzoek omtrent informele feedback gegeven door de 
schoolleiders aan leerkrachten. Deze bundel dient ter ondersteuning voor het invullen van uw 
logboek. Dit document vormt hopelijk een goede start van een boeiend leerproces voor u en 
mijzelf. 
Ik wil u alvast danken voor uw medewerking. Voor vragen kunt u zich steeds richten tot 
Fien.Jonckheere@UGent.be 
 
Wat wordt verstaan onder een feedbackgesprek? 
Een feedbackgesprek kan heel ruim worden bekeken. Feedback is een specifieke manier van 
communiceren waarbij de zender (u, de schoolleider) een boodschap overdraagt naar de 
ontvanger (de leerkracht(en)). De boodschap omvat informatie over de leerkracht en zijn of haar 
presteren. 
Concreet kan feedback bijvoorbeeld gaan over hoe het functioneren van de leerkracht in de klas 
kan verbeteren. Het kan ook een positieve boodschap zijn over het werk dat een leerkracht 
leverde. Of misschien gaat het wel over een gesprek met verschillende leerkrachten waarin je 
aangeeft dat het onderling overleg beter moet worden georganiseerd. Feedback kan gegeven 
worden tijdens een vergadering, maar evengoed heel kort in de wandelgangen. 
 
Wat wordt verstaan onder een informeel feedbackgesprek? 
In het logboek dient u een oplijsting te maken van de momenten waarop een informeel 
feedbackgesprek plaatsvond tussen u en één of meerdere van de leerkrachten. Met een informeel 
feedbackgesprek wordt verwezen naar een spontane, vrijblijvende en onofficiële manier van 
feedback verlenen. Dat is dan bijvoorbeeld een gesprek over hoe de themaweek is verlopen of een 
gesprek over hoe een leerkracht in het vervolg kan omgaan met kinderen met problemen in de 
klas. Een gesprek over hoe het loopt in de klassen, over hoe een leerkracht de oudercontacten 
aanpakte of een kort moment waarin u een leerkracht bedankt voor zijn of haar uitstekend werk, 
krijgen dus een plaats in dit logboek. 
 
Hiermee wordt uitdrukkelijk NIET gedoeld op formele (meer officiële) beoordelingsmomenten 
zoals functioneringsgesprekken of de evaluatie van leerkrachten. 
 
Waarom een logboek invullen? 
Het logboek dient als insteek voor het interview dat van u zal worden afgenomen. Concrete 
voorbeelden uit de praktijk zullen dan tijdens het interview worden besproken wat het gesprek 
rijker maakt. Het zal u bovendien bewuster maken van de momenten waarop u feedback geeft. 
 
Wanneer en hoe lang? 
Het logboek wordt gedurende vier opeenvolgende weken ingevuld. U kunt zelf bepalen wanneer u 
dit wenst in te plannen. De vier weken moeten wel plaatsvinden voor de afname van het geplande 
interview. 
 
Hoe vaak moet ik het logboek invullen? 
Per week zijn vijf fiches voorzien om een informeel feedbackgesprek te beschrijven. U kunt er 
steeds nog meer aan toevoegen indien u dat wenst. 
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Hoe het logboek invullen? 
De fiches dienen digitaal te worden ingevuld. U kunt hiervoor de onderstaande fiches gebruiken. U 
vindt ze achteraan in dit document. Per feedbackgesprek kunt u een fiche gebruiken. De 
verschillende categorieën dienen te worden ingevuld. Per categorie wordt hier wat extra 
toelichting gegeven. 

 Wie 
Hier noteert u aan wie u feedback gaf. Dit kunnen meerdere leerkrachten zijn. Om de 
anonimiteit van uw leerkrachten te waarborgen, is het zeker toegestaan om enkel de 
initialen of pseudoniemen te gebruiken. Gebruik bij dezelfde leerkracht wel telkens 
hetzelfde pseudoniem. 

 Wanneer 
Hier geeft u aan wanneer het gesprek plaatsvond. Naast de datum kunt u het tijdstip 
noteren en de duur van het gesprek. 

 Inhoud 
Bij deze categorie krijgt u de ruimte kort te noteren waarover het gesprek ging. U noteert 
er wat de belangrijkste kernpunten waren. U kunt er ook aan toevoegen hoe de leraar of 
leraren in kwestie reageerden. 

 Positief, negatief of beiden 
Een feedbackgesprek is positief wanneer het gaat over iets dat goed gaat en zo moet 
blijven. In dit geval noteert u ‘positief’. Daarnaast kan een feedbackgesprek zich ook 
richten op dingen die beter kunnen en dingen die moeten veranderen. In dit geval noteert 
u ‘negatief’. Het kan ook voorkomen dat tijdens een feedbackgesprek negatieve en 
positieve zaken worden aangehaald, dan noteert u ‘beiden’. 

 Aanleiding 
Hier noteert u kort de aanleiding van het gesprek. Was er een probleem in de klas? 
Ontstond het gesprek spontaan? Of wilde u een leerkracht bedanken die vandaag net tien 
jaar op uw school werkt?  

 Waarop gebaseerd? 
In deze categorie kunt u noteren waarop uw feedback is gebaseerd. Haalde u de 
informatie uit gesprekken met andere leerkrachten of deed u een klasobservatie? 

 Doel van het gesprek 
Hier kunt u noteren wat het doel was van het gesprek. Zo kan u een verandering voor 
ogen hebben of diende het gesprek eerder als motivatie. 

 
Wie leest dit logboek? 
Dit logboek is strikt persoonlijk en wordt enkel door mezelf gelezen. Informatie uit het logboek 
wordt enkel gebruikt voor dit onderzoek en anonimiteit is verzekerd. 
 
Wat als het logboek af is? 
Als het logboek af is kunt u het doorsturen naar Fien.Jonckheere@UGent.be. Het logboek vormt 
dan de insteek voor het interview. 
 
Voorbeelden 
WEEK 2: fiche 2 

 Wie 
N.P. 

 Wanneer 
Woensdag 16 oktober 2013, rond 10 voor 11. Het gesprek duurde ongeveer 20 minuten. 

 Inhoud 
Ik wilde N.P. bedanken voor haar inzet voor een leerlinge met rekenproblemen. De ouders 
waren heel positief over haar aanpak en de leerlinge maakt vooruitgang. 
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 Positief, negatief of beiden 
Positief 

 Aanleiding 
Een gesprek dat ik had met de ouders van de leerlinge. Ze vertelden dat ze heel tevreden 
zijn over het werk van N.P., de leerlinge maakt vooruitgang en vindt wiskunde steeds 
leuker. 

 Waarop gebaseerd? 
Het gesprek is gebaseerd op de informatie die ik kreeg uit het gesprek met de ouders. 

 Doel van het gesprek 
Ik wilde N.P. laten weten dat de ouders tevreden waren. Ik wilde N.P. motiveren en 
bevestigen dat ze goed bezig was. Ik wilde haar bedanken voor haar uitstekende inzet.  
 

WEEK 3: fiche 1 
 Wie 

Meester Klaas 
 Wanneer 

Maandag 21 oktober 2013 om 16 uur. Het gesprek duurde 40 minuten. 
 Inhoud 

Meester Klaas is niet altijd aanwezig wanneer hij toezicht moet houden. Ik wilde hem 
eraan herinneren dat hij dat wel moet doen. Meestal laat hij een andere leerkracht dan 
toezicht houden terwijl hij binnen taken verbetert. Ik vertelde dat het goed is dat hij zijn 
tijd goed wil invullen maar dat hij zijn taken op school niet mag verwaarlozen. Meester 
Klaas ging behoorlijk in de verdediging en zei dat dat pas heel uitzonderlijk gebeurde. 

 Positief, negatief of beiden 
Beiden 

 Aanleiding 
Ik merkte dat meester Klaas niet opdaagt als hij moet toezicht houden. Op momenten dat 
hij op de speelplaats moet zijn, is hij taken aan het verbeteren. 

 Waarop gebaseerd? 
Gebaseerd op wat ik al enkele weken zelf opmerk en wat andere leerkrachten zeggen. 

 Doel van het gesprek 
Meester Klaas eraan herinneren dat hij zijn taken naar behoren moet uitvoeren en taken 
beter thuis verbetert om zo de sfeer binnen het team optimaal te houden.  
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Bijlage B: interviewleidraad schoolleiders 
Verwelkoming en verduidelijking inhoud en doel 

Mijn naam is Fien Jonckheere en ik ben studente pedagogiek en onderwijskunde aan de Universiteit van 

Gent. Ik zit momenteel in mijn laatste jaar en werk aan mijn masterproef. Ik wil u alvast van harte bedanken 

voor uw deelname aan dit interview. 

Mijn interesse gaat uit naar feedback in scholen gericht naar leerkrachten. In de omzendbrief 

functiebeschrijving en evaluatie worden richtlijnen en een regelgeving vastgelegd voor de formele feedback 

in het basisonderwijs. Zo hebben scholen om de vier jaar de verplichting een formeel evaluatiegesprek te 

voeren. Naast het bestaan van het formele evaluatiekader, ga ik mijn onderzoek op zoek naar het bestaan 

en de invulling van informele feedback. Met mijn keuze voor informele feedback, ga ik dus vooral peilen 

naar dagdagelijkse gesprekken tussen de schoolleider en de leerkracht omtrent zijn of haar functioneren als 

leraar. Ik ga na hoe deze feedback gepercipieerd wordt door verschillende betrokkenen. Onder deze 

betrokkenen versta ik u, als schoolleider, en drie leerkrachten van uw school. Daarnaast ga ik ook na wat de 

visie is op de leiderschapsstijl van de schoolleider. 

Informed consent 

Vooraleer we van start gaan met het eigenlijke interview zou ik u willen vragen het informed consent door 

te nemen en te ondertekenen indien u akkoord gaat. 

Inleidende vragen 

Carrière 

Ik zou u graag vragen naar uw carrière binnen het onderwijs. Kunt u me hier iets over vertellen? 

o Wat is uw leeftijd? 

o Wat deed u voor u schoolleider werd van deze school? 

o Hoe lang werkt u al als schoolleider in deze school? 

Algemene kijk op feedback 

Zoals ik al aangaf ben ik geïnteresseerd in informele feedback.  

o Vindt u dat nuttig? 

o Hebben leerkrachten hier volgens u nood aan? 

Formele feedbackgesprekken 

Om de vier jaar hebben scholen de verplichting een formeel evaluatiegesprek te voeren.  

o Vinden formele feedbackgesprekken vaak plaats? 

o Hoe vaak gebeurt dit? 

o Wat is uw mening over deze formele evaluatiegesprekken? 

o Volstaan de formele evaluatiegesprekken? 

o Wat kan een aanvulling betekenen voor de formele feedbackgesprekken? 

Kernvragen 

Hoe zou de geïnterviewde informele feedback omschrijven? 

Ik vermeldde reeds dat ik me niet zal richten op de formele evaluatiegesprekken maar wel op informele 

feedback. 

o Is het duidelijk wat ik hiermee bedoel? 
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o Hoe zou u zelf informele feedback definiëren? 

o Komt zo’n informeel feedbackmoment vaak voor in uw dagelijkse praktijk? 

U vulde gedurende vier weken het logboek in. We zullen hier nu samen dieper op ingaan. (vragen worden 

toegevoegd naargelang het logboek zelf) 

o Was dat moeilijk om het logboek in te vullen? Wat was moeilijk? 

o Was het invullen van het logboek tijdsintensief? 

o Stond u door het invullen van het logboek meer stil bij het geven van feedback? 

o Ben je verwondert over het aantal feedbackmomenten? 

o Deed u meer uw best om feedback te geven doordat u een logboek moest 

invullen? 

o U vulde per week een aantal fishes in. Vulde u er meer of minder in dan wat in 

werkelijkheid voorkwam? 

o Vind u dat u genoeg feedback geeft? 

o Zijn er dingen waar u nog eens op wil ingaan? Waarom? 

o Vielen u achteraf dingen op? 

o Zijn er momenten waar we het nog niet over hadden die van belang waren? 

o Hoe vaak komt een feedbackgesprek voor? (frequentie) 

o Hoe vaak geeft u wekelijks feedback? (frequentie) 

o Hoe snel volgt een feedbackgesprek op de gebeurtenis? (timing) 

o Van welke aard is de feedback? Is de feedback eerder positief of eerder negatief, 

verklaar. (positief of negatief) 

o Wat is volgens u het doel van zo’n feedbackgesprek? (summatief of formatief) 

o Is feedback volgens u een vorm van beoordeling? (summatief of formatief) 

o Waartoe kan feedback volgens u bijdragen? (summatief of formatief) 

o Wat vormt meestal de aanleiding van feedback? 

o Wordt uitsluitend feedback gegeven naar aanleiding van problemen? 

o Waarop baseert u zich om feedback te geven? 

o Krijgt feedback een belangrijke plaats in uw school. Hoe? 

o Wordt tussen de leerkrachten onderling overleg gepland? Zo ja, is dit volgens u 

een vorm van feedback? 

In het volgende stukje zoomen we in op uw leiderschapsstijl. 

o Wat voor leider bent u? 

o Wat vindt u uw belangrijkste taken binnen de school? Noem er zeker drie en 

verklaar. 

o Wat vindt u uw sterkste kwaliteiten als leider? Noem er zeker drie en verklaar. 
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o Waarin kunt u nog groeien als leider? 

o Wat zijn volgens u de vijf belangrijkste eigenschappen van een goede leider? 

Extra vragen indien ik nog te weinig informatie verkreeg. 

o Beschikt u over veel onderwijskundige deskundigheid gezien uw opleiding, 

ervaring...? 

o Voert u veel controle uit op de instructie? Komt u vaak in de klassen? 

o Voert u veel controle uit op het curriculum? Of op het leerplan? 

o Draagt u bij tot de persoonlijke groei van de leerkrachten? 

o Houdt u toezicht op de effectiviteit? 

o Investeert u veel tijd in het verhogen van uw betrokkenheid en motivatie? 

o Bouwt u aan een gedeelde visie en doelen? 

o Ondersteunt u de leerkrachten individueel? Hoe? 

o Stimuleert u de leerkrachten intellectueel? 

o Draagt u bij aan de onderwijskundige ontwikkeling van de leerkrachten? 

Afsluitende vragen 

Is er iets anders dat u nog wilt zeggen over dit onderwerp die ik u niet gevraagd heb? 

Is er nog iets dat je me wilt vragen? 

Bedanking 

Dan rest er me nog u van harte te bedanken voor uw deelname aan dit interview. 
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Bijlage C: interviewleidraad leerkrachten 
Verwelkoming en verduidelijking inhoud en doel 

Mijn naam is Fien Jonckheere en ik ben studente pedagogiek en onderwijskunde aan de universiteit van 

Gent. Ik zit momenteel in mijn laatste jaar en werk aan mijn masterproef. Ik wil u alvast van harte bedanken 

voor uw deelname aan dit interview. 

Mijn interesse gaat uit naar feedback in basisscholen gericht naar leerkrachten. In de omzendbrief 

functiebeschrijving en evaluatie worden richtlijnen en een regelgeving vastgelegd voor de formele feedback 

in het basisonderwijs. Zo hebben scholen om de vier jaar de verplichting een formeel evaluatiegesprek te 

voeren. Naast het bestaan van het formele evaluatiekader, ga ik mijn onderzoek op zoek naar het bestaan 

en de invulling van informele feedback. Met mijn keuze voor informele feedback, ga ik dus vooral peilen 

naar dagdagelijkse gesprekken tussen de schoolleider en de leerkracht omtrent zijn of haar functioneren als 

leraar. Ik ga na hoe deze feedback gepercipieerd wordt door verschillende betrokkenen. Onder deze 

betrokkenen versta ik de schoolleider en drie leerkrachten van deze school. Daarnaast ga ik ook na wat de 

visie is op de leiderschapsstijl van de schoolleider. 

Informed consent 

Vooraleer we van start gaan met het eigenlijke interview zou ik u willen vragen het informed consent door 

te nemen en te ondertekenen indien u akkoord gaat. 

Inleidende vragen 

Weet dat ieder antwoord in dit interview correct is. Ik ben geïnteresseerd in uw beleving en opvatting. 

Carrière 

Ik zou u graag vragen naar uw carrière binnen het onderwijs. Kunt u me hier iets over vertellen? 

o Wat is uw leeftijd? 

o Bent u altijd al leerkracht geweest? 

o Bent u altijd al leerkracht in deze school geweest? 

o Hoe lang werkt u al als leerkracht in deze school? 

Formele feedbackgesprekken 

Om de vier jaar hebben scholen de verplichting een formeel evaluatiegesprek te voeren.  

o Vinden formele feedbackgesprekken vaak plaats? 

o Hoe vaak gebeurt dit? 

o Wat is uw mening over deze formele evaluatiegesprekken? 

o Volstaan de formele evaluatiegesprekken? 

o Wat kan een aanvulling betekenen voor de formele feedbackgesprekken? 

Algemene kijk op informele feedback 

Zoals ik al aangaf ben ik geïnteresseerd in informele feedback. 

o Kunt u een voorbeeld geven van een informeel feedbackmoment? 

o Krijgt u informele feedback? 

o Vindt u dat nuttig? 

o (Heeft u hier nood aan?) 



72 
 

 

Kernvragen 

Hoe zou de geïnterviewde informele feedback omschrijven? 

Ik vermeldde reeds dat ik me niet zal richten op de formele evaluatiegesprekken maar wel op informele 

feedback. 

o Is het duidelijk wat ik hiermee bedoel? 

o Hoe zou u zelf informele feedback definiëren? 

o Komt zo’n informeel feedbackmoment vaak voor in uw dagelijkse praktijk? 

o Vindt u feedback door de schoolleider essentieel? Waarom wel of niet? 

o Krijgt u vaak een schouderklop of compliment van de directeur? 

o Kunt u het laatste informeel feedbackgesprek met uw schoolleider terug ophalen? 

o Wanneer was dat? 

o Waarover ging dat gesprek? 

o Wat bleef je bij? 

o Als dit niet lukt, denk dan terug aan een bijzonder feedbackgesprek dat u is 

bijgebleven.  

o Wanneer was dat? 

o Waarover ging dat gesprek? 

o Wat bleef je bij? 

o Waarom was dit gesprek bijzonder? 

o Hoe vaak komt een feedbackgesprek voor? (frequentie) 

o Wanneer kreeg u voor het laatst informele feedback? 

o Hoe snel volgt het feedbackgesprek op de gebeurtenis? (timing) 

o Van welke aard is de feedback? Is de feedback eerder positief of eerder negatief, 

verklaar. (positief of negatief) 

o Wat is volgens u het doel van zo’n feedbackgesprek? (summatief of formatief) 

o Is feedback volgens u een vorm van beoordeling? (summatief of formatief) 

o Waartoe kan feedback volgens u bijdragen? (summatief of formatief) 

o Wat vormt meestal de aanleiding van feedback? 

o Wordt uitsluitend feedback gegeven naar aanleiding van problemen? 

o Wordt u aangesproken als iets misloopt? Hoe gebeurt dat dan? 

o Waarop baseert de schoolleider zich om feedback te geven? 

o Krijgt feedback een belangrijke plaats in de school. Hoe? 

o Wordt tussen de leerkrachten onderling overleg gepland? Zo ja, is dit volgens u 

een vorm van feedback? 
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In het volgende stuk gaat het over de leiderschapsstijl van de schoolleider. 

o Wat voor leider is de directeur? 

o Wat zijn volgens u de belangrijkste taken van de schoolleider? 

o Kunt u uw schoolleider beschrijven aan de hand van drie kenmerken? 

o Wat vindt u sterke kwaliteiten van de schoolleider? Kunt u er drie noemen en die 

verklaren? 

o Waarin kan de directeur volgens u nog groeien? 

o Vindt u de feedback van de schoolleider terecht? (betrouwbaarheid en 

geloofwaardigheid) 

o Weet de directeur waarover hij spreekt als hij feedback geeft? 

o Op welke manier wordt u als leerkracht soms beloond of gestraft door de 

schoolleider? 

Extra vragen indien ik nog te weinig informatie verkreeg. 

o Beschikt de schoolleider over veel onderwijskundige deskundigheid gezien de 

opleiding, ervaring...? 

o Voert de schoolleider veel controle uit op de instructie? Komt de schoolleider vaak 

in de klassen? 

o Voert de schoolleider veel controle uit op het curriculum? Of op het leerplan? 

o Draagt de schoolleider bij tot uw persoonlijke groei? 

o Houdt de schoolleider toezicht op de effectiviteit? 

o Investeert de schoolleider veel tijd in het verhogen van uw betrokkenheid en 

motivatie? 

o Bouwt de schoolleider aan een gedeelde visie en doelen? 

o Wordt u individueel ondersteund door de schoolleider? 

o Wordt u intellectueel gestimuleerd door de schoolleider? 

o Draagt de schoolleider bij aan uw onderwijskundige ontwikkeling? 

Afsluitende vragen 

Is er iets anders dat u nog wilt zeggen over dit onderwerp die ik u niet gevraagd heb? 

Is er nog iets dat u me wilt vragen? 

Bedanking 

Dan rest er me nog u van harte te bedanken voor uw deelname aan dit interview. 
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Bijlage D: de boomstructuur van de codes 
BOODSCHAP 
Formele feedback 

Aanvulling 
Beoordeling 
Doel 
Frequentie 
Inhoud 
Voorkomen onder huidige directeur 
 Niet 
 Wel 

Informele feedback  
Aanleiding 

Automatisme, eigen aan SL 
Eigen vraag leerkracht 
Opgevangen bij collega's 
Opgevangen bij ouders 
Ongebruikelijke zaken 
Probleem 
Observatie 
Voorbereiding SL 

Doel 
 Summatief: beoordelingsfunctie 
 Formatief: monitorfunctie 
Frequentie 

  Vaak 
Periode-afhankelijk 
Persoonsafhankelijk 
Nooit 
Dagelijks 
Af en toe 
Wekelijks 
Te weinig 
Voldoende 

Inhoud 
Teken 

  Positief 
Negatief 
Beiden, positief overwegend 
Beiden, negatief overwegend 
Beiden even veel 

Timing 
Periode-afhankelijk 
Kort op de bal 
Na enige tijd 

Voorkomen 
 Niet 
 Wel 
Kanaal 
Feedback tussen leerkrachten 
 Aanwezig 
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 Afwezig 
 
ONTVANGER 
Beroepservaring 
Leeftijd 
Anciënniteit 
 
ZENDER 

Kenmerken zender 
 Geloofwaardig (beschikken over expertise) 

  Kennis over taak 
  Kennis over presteren van ontvanger 
  Kennis over reilen en zeilen school 

Macht over beloningen/sancties 
Betrouwbaarheid 
Beroepservaring 
Leeftijd 
Anciënniteit 

 
Onderwijskundig leiderschap: leren centraal 

Onderwijskundige schoolvisie  
Professionele ontwikkeling leerkrachten 
Persoonlijke ontwikkeling leerkrachten 
Kennis 
 Onderwijskundige kennis/deskundigheid/expertise 
 Beroepskennis en –ervaring 
Management van het instructieproces 

  Opvolgen en supervisie van didactische kwaliteiten en instructie leerkrachten 
Opvolgen vooruitgang leerlingen 
Directe coördinatie en controle curriculum 

Bevorderen positief schoolklimaat 
  Positieve stimuli voor leerlingen 

Positieve stimuli voor leerkrachten (bvb. belonen en erkennen) 
Onderwijstijd bewaken 
Hoge zichtbaarheid 

  Aanspreekbaarheid 
Aanwezigheid 

Action research 
Gericht op verbeteren leerresultaten 
 

Transformationeel leiderschap: betrokkenheid centraal 
 Voorbeeldgedrag (modelleren van waardevolle waarden, overtuigingen en gedrag) 
Ontwikkelen van mensen 

Intellectueel stimuleren 
Individuele ondersteuning  
Bijdrage onderwijskundige ontwikkeling 

Sterke betrokkenheid met organisatie 
Participatie ontwikkelen (peilen naar hun visie + meedoen in het debat + inspraak) 
Delen en ontwikkelen visie 
Hoge verwachtingen formuleren 
Gunstig schoolklimaat ontwikkelen 
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  Waardering van leerkrachten uiten 
Vertrouwen in leerkrachten 
Relatie met leerkrachten 
Aandacht voor gedeelde betrokkenheid  
Aandacht voor motivatie 
Samenwerking ouders en bredere gemeenschap 

Communicatie 
Ontwikkelen innovatiecapaciteit 

 
Leiderschapskenmerken: algemeen 

Controle en management van de algemene werking (bvb. of alle lichten uit zijn in het 
weekend) 
Rol 

  Praktische werker 
Leider 
Controleur 
Boeman 
Beslisser 
Beoordelaar 
Bemiddelaar 
Schoolvertegenwoordiger 
Ouder 

Taken 
Waardering vanuit de leerkrachten 
 Negatief 
 Positief 
Persoonlijkheid 
 Team 
 Afspraken maken 
 Tevredenheid eigen leiderschap 
 

RESPONS 
Beleving 

Terecht 
Onterecht 
Gevoel 

Acceptatie 
Wel 
Niet 

Concrete reactie 
Verantwoording 
Belang  

In school 
Hoog  
Laag 

Volgens geïnterviewde 
 


