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BRICKS Geography – hints en feedback
Met ingang van schooljaar 2021-2022 voegen we hints en feedback toe aan de digitale editie van BRICKS 
Geography. Bij veel toepassings- en inzichtvragen kunnen de leerlingen dan een hint vragen om tot 
het juiste antwoord te komen. Daarnaast geven we feedback: extra informatie bij het modelantwoord 
waarmee we uitleggen waarom dat antwoord goed is, en welke kernaspecten in het antwoord belangrijk 
zijn.

Waarom hints en feedback?
Hints en feedback vormen een tweetrapsraket in het activerend verwerken van de stof.
We hebben de hints en feedback toegevoegd omdat ze bijdragen aan het leren van de leerlingen. Een 
reden om hints toe te voegen is dat leerlingen op die manier ‘in’ de vraag blijven. 

Een hint biedt datgene wat een docent in de klas kan bieden: een tussenstap naar het vinden van het 
juiste antwoord. De hint zet de leerling op het juiste spoor.
Door nogmaals over het antwoord na te denken gaan de leerlingen opnieuw op een activerende manier 
met de stof aan de slag. Daardoor beklijft de stof beter, zeker als de leerlingen het antwoord aan de hand 
van de hint vinden.

Feedback wordt in het algemeen beschouwd als een sterk didactisch instrument in het leren. Bij BRICKS 
Geography gaan de leerlingen zelf aan de slag met het controleren van hun antwoord (aan de hand van 
het modelantwoord) en krijgen ze feedback bij het modelantwoord. Door deze feedback te bekijken, 
verwerken ze het antwoord nogmaals, en daardoor beklijft de stof beter.
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Stap 1: Een hint vragen
Weet je als leerling het antwoord op een vraag niet, dan kun je in veel gevallen een hint vragen. Daarvoor 
klik je op Hint onder in het scherm. 

Een hint is alleen toegevoegd bij vragen waarbij deze de leerlingen ook echt verder helpt. Is het antwoord 
min of meer letterlijk in de tekst terug te vinden, dan is er geen hint.

Klik je op Hint, dan verschijnt de hint in beeld: 

Hint
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Stap 2: De opdracht maken
Vervolgens maak je als leerling de opdracht, in dit geval door de juiste vakken aan te klikken.

Stap 3: De opdracht nakijken en de feedback lezen
Ben je als leerling klaar met de opdracht, dan klik je op de knop Nakijken, onder in het scherm. Klik je 
hierop, dan kun je het antwoord niet meer aanpassen.
Bij opdrachten waarbij dat zinvol is, verschijnt feedback in beeld. In het scherm hieronder is dat de rode 
tekst.

Feedback
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Stap 4: Scoren van je antwoord
In BRICKS Geography geven de leerlingen vaak zelf aan hoe ze een open opdracht gemaakt hebben. Ze 
doen dat door het antwoord te scoren. In de feedback die verschijnt na het klikken op de knop Nakijken is 
in veel gevallen ook een scoringsvoorschrift te vinden:

Stap 5: Inleveren van je antwoord
Heb je als leerling je antwoord gescoord, dan kun je de opdracht inleveren. Daarvoor klik je op de knop 
Inleveren, onder in het scherm. Daarna kun je de score niet meer aanpassen.


