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Terecht of niet, Finland is beroemd om zijn geheel eigen aanpak van het onderwijs. Jaarlijks reizen vanuit heel 
de wereld vele leraren, opleiders, pedagogen en onderwijskundigen af naar het (voor ons) hoge Noorden, om 
daar met eigen ogen te zien en te ontdekken wat het Finse onderwijs zo bijzonder maakt. Met regelmaat 
verschijnen in wetenschappelijke en populaire tijdschriften publicaties en berichten over de in Finland gekozen 
aanpak. Pasi Sahlberg, Directeur Generaal van CIMO (Centre for International Mobility and Cooperation) bij het 
Finse Ministerie van Onderwijs in Helsinki, reist zowel fysiek als digitaal de hele wereld af om het geheim van 
de Finnish Lessons te onthullen en te promoten. 
 
Menselijke ontwikkeling 
Wat de Finnen in ieder geval bijzonder maakt, is dat ze er nooit op uit zijn geweest de beste van de wereld te 
worden. Nooit is het de Finse ambitie geweest het best schoolsysteem in de wereld te ontwikkelen. Waar het 
de Finnen wel om te doen is, is een schoolsysteem te ontwikkelen waarbinnen ieder kind kan leren en de 
mogelijkheid tot succes heeft. Niet competitie, maar samenwerking om tot nieuwe oplossingen te komen, staat 
centraal.  Deze neo-humanistische gerichtheid van het Finse onderwijs op menselijke ontwikkeling komt ook 
tot uitdrukking in de op vertrouwen gebaseerde responsibility waardoor het Finse onderwijs gekenmerkt 
wordt. De onderwijscultuur in Finland is een cultuur van vertrouwen: "no inspectors, no exams, only sample-
based monitoring..." (Komulainen & Krzywacki, 2012). “The culture of trust simply means that education 
authorities and political leaders believe that teachers, together with principals, parents and their communities, 
know how to provide the best possible education for their children and youth.” (Sahlberg, 2007, p. 157) In het 
onderwijs in vele andere landen (waaronder Nederland) daarentegen is sprake van test-based accountability, 
waarbij leraren met behulp van gestandaardiseerde testen accountable gehouden worden voor de 
ontwikkeling van de leerlingen of studenten.  
Sahlberg vat het grote verschil tussen Fins onderwijs en onderwijs elders samen met de termen ‘Teacher 
Professionalism’ (dat het hart vormt van Fins onderwijs) en ‘Bussiness Market Managerialism’ (dat domineert 
binnen het onderwijs in vele andere landen). Deze typering gaat uiteindelijk terug op het fundamentele verschil 
tussen een neo-humanistische benadering van onderwijs (in Finland) en een neo-liberale benadering van 
onderwijs (in veel andere landen in de wereld – zie ook Nussbaum [1997, 2010], Biesta [2012], Kelchtermans 
[2012]). Dat het onderwijs in Finland een vormend, op menselijke ontwikkeling gericht karakter heeft, blijkt ook 
expliciet wanneer we te gast zijn bij de Universiteit van Helsinki in november 2012. Studenten van de 
lerarenopleiding die we daar spreken beschouwen vorming (Bildung)nadrukkelijk als taak van het onderwijs: 
‘It’s not all about teaching, but helping them grow to be a human being.’ Dat geldt niet alleen voor het 
onderwijs dat gegeven wordt aan leerlingen in primair en voortgezet onderwijs, maar zeker ook voor het 
onderwijs dat de studenten zelf krijgen: ‘Teaching is so much about who you are as a person and how you 
develop as a person.’ Een Finse les om over na te denken… 
 
Feedback 
“Test Less, Learn More”, schrijft Sahlberg (2011) wanneer hij een aantal paradoxen van het Finse onderwijs 
beschrijft. Waar in landen als Amerika, Engeland, Nieuw Zeeland, Japan en delen van Canada en Australië 
intensieve standardized testing in de jaren ’90 van de vorige eeuw gemeengoed werd, werd in Finland alle 
nadruk gelegd op “teacher professionalism, school-based curriculum, trust-based educational leadership, and 
school collaboration through networking.” (Sahlberg, 2011, p. 66) Het toch al hoge niveau van de gemiddelde 
resultaten van de Finse leerlingen in bij voorbeeld rekenen, steeg hiermee. Waarmee niet aangetoond wil zijn 
dat test-driven educational reform politics in zichzelf zouden falen, maar wel dat standardized student testing 
niet noodzakelijk is om het niveau van het onderwijs te verbeteren. 
Met eigen ogen hebben we kunnen zien dat het geven van feedback aan leerlingen en studenten een 
belangrijker plaats inneemt in het Finse onderwijs dan het beoordelen van leerlingen aan de hand van 
gestandaardiseerde testen. Zo kwamen we in een klas van een school voor primair onderwijs waar de 
leerlingen bezig waren met ‘revising activities’. Op een eerdere rekenactiviteit hadden de leerlingen van hun 
leerkracht feedback ontvangen, en nu verwerkten ze deze feedback. 
Ook in de lerarenopleiding speelt feedback een prominente rol. Een les die een student van plan is te geven, 
wordt (uiteraard) uitvoerig voorbereid door de student. Deze voorbereiding stuurt hij/zij naar de (vak)docent, 



die de voorbereiding van feedback voorziet. Dit traject van voorbereiden, feedback vragen en feedback 
verwerken kan meerdere malen herhaald worden, voordat de les daadwerkelijk gegeven wordt. Na afloop van 
de les ontvangt de student feedback van aanwezige medestudenten en de aanwezige (vak)docent. Om 
beoordelen gaat het op dat moment niet. Begeleiding ter ondersteuning van de ontwikkeling van de student 
tot bekwaam, autonoom professional, staat centraal tijdens de opleiding, “die in het teken staat van zelf-
evaluatie, praktijkervaring, onderzoek en feedback.” (Eikelboom & Stolwijk, 2013) 
Ook in een gesprek met studenten van de universiteit van Helsinki kwam naar voren dat het geven van 
feedback aan leerlingen van groot belang wordt geacht binnen het Finse onderwijs: ‘Giving feedback to the 
children is most important.’ Het beoordelen van het werk van de leerlingen vindt plaats tijdens het leerproces. 
Als leerling (en ook als student) krijg je tijdens het proces zo veel feedback, dat je als leerling (en als student) 
goed kunt inschatten met welk cijfer je werk beoordeeld zal worden. ‘If someone gets a bad grade, it’s the 
teacher to blame!’ 
 
Opleiden in Amsterdam op z’n Fins 
Hoewel Amsterdam geen Helsinki is, lieten de Finse ervaringen mij niet los bij terugkomst in Nederland. In het 
bijzonder de aan feedback toegekende rol binnen het (opleidings)onderwijs in Finland bleef mij fascineren. 
Vanuit die fascinatie ben ik op zoek gegaan naar mogelijkheden om binnen mijn eigen opleidingsonderwijs de 
rol van feedback tijdens het leerproces te vergroten. In de hoop studenten hiermee tijdens het semester uit te 
dagen en handvatten te bieden om opnieuw en vanuit een ander perspectief te kijken naar het werk waar ze 
mee bezig zijn. De keuze viel op de vierde jaars studenten van het uitstroomprofiel ´Diversiteit & Kritisch 
Burgerschap’. Deze studenten stellen gedurende hun afstudeerjaar een portfolio samen waaruit zichtbaar 
wordt op welke wijze zij zich verschillende theoretische inzichten rondom Diversiteit & Kritisch Burgerschap 
persoonlijk en professioneel eigen hebben gemaakt. Intensieve feedback op hun doen en laten zou zeer 
adequaat kunnen zijn in hun leerproces. Ook de betreffende studenten zelf dachten er zo over.  
Omdat het onmogelijk is elkaar wekelijks te zien en elkaar in levende lijve van feedback te voorzien, hebben we 
in december 2012 een gesloten Facebook pagina aangemaakt ‘om met elkaar te kletsen, vragen te stellen, mee 
te denken, om feedback te vragen enz.’ Deze gesloten Facebook pagina blijkt aan alle door ons gestelde doelen 
te beantwoorden. Er wordt over verscheidene aan Kritisch Burgerschap gerelateerde onderwerpen gekletst 
(‘Wij-zij denken: zelfs in The Lion King!’) en er worden vragen gesteld (‘Wie van jullie had ook alweer de film 
Just a beginning?’). Ook wordt er met elkaar meegedacht : 

‘Zouden jullie mij misschien kunnen helpen met brainstormen over het volgende: Filosoferen over 
ridders en kastelen. Dit thema komt eraan en ik wil hier graag een workshop bij geven’.  
Reactie: ‘Ik las het net en heb er even paar minuutjes over na gedacht. (…) Kijk maar of er wat tussen 
zit: Was iedereen gelijk? Wat had jij willen zijn als je toen leefde? -> bijv. ridder: Had je dat ook willen 
zijn als je moest vechten? Wat was er belangrijker, denk je? Het leven of het geloof? Zijn ridders 
hetzelfde als wij?...’ 

Maar vooral wordt er veel, heel veel feedback gevraagd en gegeven. Zo geeft een student de volgende 
feedback bij een door student A ontwikkelde powerpoint: 

‘Lekker bezig, A! Wat een goede theorie! Ik vond in Klassevol filosoferen de theorie van vragenstellen 
ook heel goed. En aangezien jij een super bron hebt, kan je beide bronnen misschien met elkaar 
vergelijken? (…) En Monique raadde mij aan om je eigen ervaringen met filosoferen erbij te zetten. 
Misschien een tipje…’ 

Wanneer ik zelf als docent feedback geef aan studenten, leg ik de lat hoog: 
‘Wat een leuke en goede powerpoint over mediawijsheid, B! Tof! Ik heb er natuurlijk wel van alles bij 
gezet –  je kent me – en ik heb er zelfs een dia aan toegevoegd, maar dat betekent niet dat ik het geen 
goede ppt zou vinden! Ik denk dat-ie zo alleen nog sterker wordt. Kijk maar wat je er mee doet...’ 
‘Hoi C, ik heb graag tijd gemaakt voor je tekst! En je zult zien: ik heb er lekker in zitten kliederen. Niet 
omdat het allemaal niet klopte, maar omdat de volgorde waarin je dingen opschreef niet altijd logisch 
was, en omdat je soms iets te veel spreektaal had geschreven. Wil je de versie die je van hieruit verder 
maakt weer uploaden? Succes!’ 

Opmerkelijk zijn de grote sprongen vooruit die regelmatig gemaakt worden door studenten. Zo werkt student 
D aan een powerpoint over filosoferen met kinderen: 

D: Ik wilde een powerpoint maken voor de leerkrachten op mijn stageschool om info te delen over 
filosoferen met kinderen. (…) Ik heb een start gemaakt. Het is ECHT nog niet af, maar wilde weten of ik 
hiermee in de goede richting zit (…) 
ML: Hoi D, goede start van de ppt! Slim ook dat je de notitiepagina’s gebruikt: (…). Het kan handig zijn 
in de notitiepagina's iets meer verhalend te schrijven; dan wordt goed duidelijk wát je je collega's wilt 



vertellen. Verwijs daarbij ook naar literatuur die je gelezen hebt; en citeer daar af en toe uit wanneer 
het goed uitkomt. Wat voor je ppt handig kan zijn is om van tevoren te bedenken wat je precies wilt 
gaan vertellen, en waarom. Daar zou ik uiteindelijk de ppt ook mee starten - dat is handig en 
overzichtelijk voor de collega's.  Succes! En laat nog maar eens langs komen als je wilt! 
E: Ja D, ik ben benieuwd naar het vervolg want ik ben er ook mee bezig! 
D maakt een tweede versie die hij uploadt, en waarop ik feedback geef. 
ML: Hoi D! Hier is de ppt over filosoferen weer, dit maal met mijn opmerkingen in de notitie-gedeeltes. 
Je bent goed op weg, D! Omdat het iets is dat voor iedereen interessant is, zou ik dinsdag in onze 
bijeenkomst graag uitvoerig stil willen staan bij je ppt, en 'm samen nog beter maken dan hij al is. 
Daarom de oproep aan iedereen: neem de literatuur mee die je hebt over filosoferen en filosoferen 
met kinderen, dan werken we samen aan de verdere versterking van deze ppt! 
We bespreken de powerpoint in de groep. Daarna maakt D een derde versie die hij op Facebook post. 
De vooruitgang die hij gemaakt heeft is opmerkelijk. 
ML: Wauw, D! Wat een super-sprong vooruit heb je gemaakt met je ppt! Het verhalende karakter van 
de notitiepagina's heb je echt heel goed onder de knie (aanrader voor iedereen die een ppt wil 
inzetten als 'bewijsstuk' voor zijn portfolio!!); de ppt is goed opgebouwd; en het enthousiasme spat er 
van af! Gefeliciteerd!! 

 
Evaluatie van  opleiden op z’n Fins 
Zowel tussentijds als een maand voor het laatste inlevermoment van het portfolio, hebben we binnen de groep 
het intensieve werken met feedback gezamenlijk geëvalueerd. In deze evaluatie komt het belang van positieve 
feedback naar voren: 

E: ‘Het maken van het portfolio vind ik erg leuk om te doen. Dit is mede dankzij de feedback die ik van 
jou en mijn medestudenten krijg. Na het eerste inlevermoment kreeg ik mijn werk terug. Meestal 
bekijk je het en krijg je te horen wat je NIET goed hebt gedaan en wat beter kan. Maar dit keer kreeg ik 
voor het eerst te horen dat ik dingen goed had gedaan. Sterker nog, je was erg enthousiast. Ik werd er 
echt blij van om de feedback te lezen en het stimuleerde mij om al het andere werk dat ik nog moest 
doen voor het portfolio, net zo goed te maken.’ 
F: ‘Het krijgen van positieve feedback heeft mij gestimuleerd om nog enthousiaster met het volgende 
criterium aan de slag te gaan.’ 

Studenten voelen zich gestimuleerd door de feedback die ze tussentijds ontvangen: 
G: ‘Ik vind het krijgen van feedback tussendoor heel fijn, je weet dan of je op de juiste weg bent of 
niet. Je kunt het verslag dan nog tussendoor aanpassen, zodat je tijdens het inlevermoment een 
topverslag inlevert. (…) Ik vind dat een onwijs mooi resultaat van een ontzettend leerzaam gezamenlijk 
werkproces.’ 
H: ‘Jij stimuleert ons door feedback tegen geven om het beste uit onszelf te halen.’ 
I: ‘Ik ben het met G. eens. Ik vind de feedback tussendoor HEEL erg fijn. Diversiteit is ook een vak 
waarbij je de dingen van verschillende kanten kunt bekijken. Tussendoor feedback krijgen van jou als 
docent, maar ook in de klas van de medestudenten, helpt ons allemaal om jouw eigen kijk op het 
onderdeel waar je mee bezig bent te veranderen, verbeteren of aanscherpen. Zo is iedereen 
betrokken bij ieders leerproces en gaan we ook echt afstuderen als een team! (…) Daar komt bij dat er 
onderdelen (criteria) bij zitten die gewoon erg lastig zijn en waarbij (ik spreek voor mezelf) ik (nog) niet 
de expertise heb om dat in een keer te snappen en tot genoeg diepgang te komen. Tussendoor 
feedback helpt me daarbij! 
J: Het is erg fijn die feedback! Dat ben ik met de anderen ook eens. Het is gewoon erg motiverend 
(…)Want deze aanpak zorgt voor een heel leerzaam proces en mooie resultaten! 

Het intensieve proces van feedback geven en verwerken (waarbij we onderling heldere afspraken gemaakt 
hebben over de hoeveelheid werk die ik op welk moment van feedback kan voorzien) maakt dat studenten 
tijdens het leerproces goed kunnen inschatten van welk niveau het werk is dat ze op de afgesproken 
momenten inleveren en dat door hun docent samen met een collega definitief beoordeeld wordt. And if these 
students get a bad grade, I´m the one to blame! 
 
Met dank aan: Kayleigh de Boer, Joost van der Brugge, Rosie Commandeur, Marlon van Dam, Katja Freijsen, 
Tessa Gruijs, Anouk Jorritsma, Laura Hekman, Annemieke Kranendonk, Chinouk Liefting,  Nina de Ligt, en Niels 
Polet. 
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